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Extra information om uppsatsen 

 

 

Del i ett forskningsprojekt:  

 

Korsbandsskada i knät – varför får man det, hur ska det behandlas och hur 

går det senare i livet? 

 

  



 

Abstrakt 

 
Introduktion: Det är många som efter en främre korsbandsskada inte klarar av att återgå till 

sin idrott, trots godkända resultat i olika funktionstester som används. Nya och mer 

krävande tester med sidostress som utvärderar rörelsekvalité och knästabilitet är eftersökta 

och behöver utformas, för att vidare undersöka om den skadade har tillräckligt bra 

knäfunktion för återgång till idrott. 

 

Syfte: Undersöka test-återtest reliabilitet av tid till stabilisering (TTS) och knäkinematik under 

ett nyutvecklat standardiserat sidohopp på ett ben, och jämföra reliabiliteten samt 

rörelsemönster för knän mellan kvinnliga elitinnebandyspelare och kvinnliga kontroller. 

 

Deltagare: En grupp med kvinnliga elitinnebandyspelare (N=10) och en kontrollgrupp (N=7). 

 

Metod: Under två testtillfällen utförde deltagarna ett nyutvecklat, standardiserat 

sidohoppstest på ett ben. Som utfallsmått användes tid till stabilisering (TTS), knäkinematik 

och antal godkända hopp. Test-återtest reliabilitet analyserades genom ICC (2,k) och 

jämförelse utav grupper gjordes med oberoende t-test och Mann-Whitney U test. 

 

Resultat: Test-återtest reliabiliteten visade sig vara 0.50-0.66 för TTS, 0.47-0.95 för 

knävinklar och 0.10-0.56 för antal godkända hopp. I jämförelsen mellan atleter och 

kontrollgrupp sågs en signifikant skillnad i antal godkända hopp under testtillfälle 1 (9.60 vs 

8.29, p-värde=0.01). 

 

Konklusion: Detta nya sidohopp verkar generellt ha bra till utmärkt test-återtest reliabilitet 

enligt ICC. Det konstateras också att hoppet ställer höga krav på stabilitet i sidled, vilket ses 

utifrån höga TTS-värden i M-L riktning och höga abduktionsvinklar. 

 

Nyckelord: reliabilitet, Tid till stabilisering, kinematik, främre korsband, knä 

 

 

  



 

Abstract 

 

Introduction: The number of people successfully returning to their pre-injury sport level 

after rehabilitation of an anterior cruciate ligament injury are low, despite the fact that they 

pass the different tests of function that are used. New and more demanding tests assessing 

the quality of movement and knee stability sideways are, to further investigate if the injured 

person has a good enough knee function to be able to return to sport. 

 

Aim: To examine the test-retest reliability of time to stabilization (TTS) and knee kinematics 

during a standardized single-legged side-jump test, and also to compare movement patterns 

between a group of female elite floorball players and female controls. 

 

Participants: A group of elite, female floorball players (N=10) and a control group (N=7). 

 

Method: On two test-occasions a single-legged side-jump test was performed  by the 

participants. The outcomes were time to stabilization (TTS), knee kinematics and the number 

of successful jumps. The test-retest reliability was analysed by ICC (2,k) and the group 

comparison were made by independent t-test and Mann-Whitney U test. 

Results: The test-retest reliability were 0.50-0.66 for TTS, 0.47-0.95 for knee kinematics and 

0.10-0.56 for number of successful jumps. The comparison of floorball players and control 

group showed a significant difference in the outcome number of successful jumps during 

test occasion 1 (9.60 vs 8.29, p-value=0.01). 

 

Conclusion: The new single-legged side-jump seems to have good to excellent reliability in 

general according to ICC. It is also concluded that this new jump is demanding regarding the 

stability sideways, which can be seen from large TTS-values in M-L direction and large angles 

for abduction. 

 

Keywords: reliability, time to stabilization, kinematics, ACL, knee  
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Introduktion 

Innebandy är en idrott under stark utveckling, och antalet utövare har ökat betydligt sen 

början av 2000-talet. I Sverige spelar i dagsläget ca 500 000 personer innebandy 

regelbundet, dvs. ungefär 5 % av hela befolkningen (1). Av dessa spelare är 123 000 

licensierade (2). Tempot och kvalitén i spelet utvecklas också hela tiden, och alla hastighets- 

och riktningsförändringar gör att idrotten ställer stora krav på spelarna och skador 

förekommer frekvent (3, 4). Trots detta så finns det i dagsläget väldigt sparsamt med 

vetenskaplig forskning inom innebandyområdet (1). Av de få studier som finns, så är det 

främst skadeincidens som rapporterats. Utifrån dessa framkommer att de vanligaste 

skadeområdena hos innebandyspelare är knä (22-27 %) och fotled (20-22 %) och att de flesta 

av skadorna uppkommer akut (70-83 %) (3, 5, 6). Gällande könsskillnader så visar en 

nypublicerad studie att kvinnor på elitnivå har högre risk än män på motsvarande nivå att 

skadas, framförallt gällande akuta skador (4). Det är också betydligt vanligare att skada sig 

under match än träning, och en studie gjord på kvinnliga spelare i de högsta ligorna i Finland 

visar att skadefrekvensen var 40.3/1000 timmar under match, och 1.8/1000 timmar under 

träning (3). Av de mer vanliga skadorna är det skada på främre korsbandet (ACL-skada) som 

kan ses som mest krävande gällande rehabiliteringstid och kostnader. Även denna skada har 

visat sig drabba kvinnliga spelare i högre utsträckning än män, och i studien gjord på 

kvinnliga elitspelare i Finland uppstod den hos 5.4/100spelare/år, och majoriteten av dessa 

skedde utan direktkontakt med annan spelare (70 %) och under matchsituation (80 %) (3).  

 

Det är inte bara inom innebandy som ACL-skada är ett problem, utan i dagens 

idrottssamhälle är det en av de allra vanligaste och mest krävande skadorna med lång 

rehabilitering och höga kostnader (7, 8). Den årliga incidensen av ACL-skada i Sverige hos 

personer mellan 10-64 år har visat sig vara 81/100 000 (9). Skadan är mest frekvent 

förekommande i knäkrävande idrotter, och förutom redan nämnda innebandy även i t.ex. 

fotboll, alpint, basket och handboll, dvs. idrotter som innehåller snabba 

riktningsförändringar, plötsliga stopp och där acceleration och deceleration spelar en viktig 

roll (10-12). Den absoluta skadefrekvensen är högre hos män (57-68 %), men normaliseras 

frekvensen till samma antal tillfällen med exponering så ses att kvinnor löper en betydligt 

högre risk att skada sig än män som håller på med samma sport (11, 13, 14). Kvoten mellan 
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könen i skadefrekvens ligger då i de flesta studier på 3-4/1 (10, 12), men studier har visat på 

kvoter ända upp till 9/1 (15). Dessa kvoter skiljer sig åt lite grann mellan olika aktiviteter och 

även mellan olika åldrar, men i de allra flesta fall så är det kvinnor som har högre relativ 

frekvens. Hur ofta en ACL-skada inträffar mäts ofta i antal skador per 1000 

exponeringstillfällen (t.ex. en träning eller match), och en meta-analys från 2007 visar att 

incidensen ligger på 0.32 hos kvinnliga college-fotbollsspelare och på 0.29 hos kvinnliga 

basketspelare (12).  

 

Främre korsbandets funktion är främst stabilisering av knät, och är därför en viktig 

komponent i knäkrävande idrotter. Knät är en ganska komplex led med 6 frihetsgrader, 

varav tre rotationer (flexion/extension, inåtrotation/utåtrotation och adduktion/abduktion) 

och tre translationer (anterior/posterior, medial/lateral och kompression/traktion) (16). 

Främre korsbandet stabiliserar framförallt i anterior translation, inåt- och utåtrotation och 

förhindrar abduktion av underbenet relativt lårbenet (17, 18). Blir kraften för stor i någon av 

dessa riktningar finns risk för skada på främre korsbandet. Den vanligaste skademekanismen 

är "icke-kontaktskada", dvs. att skadan sker utan direktkontakt mot knät från annan spelare. 

Videoanalyser gjorda på skadetillfällen har påvisat att icke-kontaktskada står för 72 % av 

skadorna i basket, 85 % i fotboll och 95 % i handboll (19-21), vilket går att jämföra med de 70 

% som rapporterats i innebandy, en siffra som dock är baserad på rapporter från spelare och 

inte videoanalyser (3). Skadan uppstår oftast när spelaren tar upp den största/hela 

belastningen på ett ben och under excentrisk fas, t.ex. vid landning på ett ben, 

riktningsförändringar eller hastiga inbromsningar (20-23). Utifrån videoanalyserna 

framkommer att den position som knät oftast hamnar i är en kombination av rotation (5-

15°), abduktion (5-20°) och ganska nära full extension (<25° flexion) (19-21). I en prospektiv 

studie av Hewett et al. kartlades riskfaktorer för att drabbas av ACL-skada hos kvinnliga 

atleter, och forskarna hittade att hög knäabduktion och låg maximal knäflexion vid landning 

medförde en större risk för att drabbas av en ACL-skada i framtiden, vilket tydligt kan 

kopplas till positionen som knät oftast har vid skadetillfället (24). Detta kan också till viss del 

förklara skillnaden i skadeincidens mellan könen, eftersom det finns studier som visat att 

kvinnor oftast utför högriskaktiviteter som landningar och riktningsförändringar med mindre 

knäflexion, ökad knäabduktion och också mer inåtrotation i höften än vad män gör (25).  
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Behandlingen av en ACL-skada består av operation samt rehabilitering, eller enbart 

rehabilitering, vilket består framför allt av fysioterapeutisk träning (26). I Sverige opereras 

lite mer än hälften av alla som skadar sig (11). Operationen sker genom rekonstruktion där 

senor från antingen hamstring eller patella används. I Sverige är det i dagsläget 

hamstringgraft som är den allra vanligaste metoden, och 2014 så utfördes ca 92 % av alla 

rekonstruktioner med den metoden (11). Oftast är det patienter som vill återgå till 

knäkrävande idrotter som opereras med tanken att knät ska bli mer stabilt, medan patienter 

som ska gå tillbaka till en lägre aktivitetsnivå behandlas med enbart rehabilitering (26, 27). 

Rehabiliteringen efter skada är oavsett behandlingsalternativ relativt lång, ofta 6-12 

månader och består vanligtvis av styrke-, rörelse-, och neuromuskulär träning (26, 28). Det 

finns dock inte i dagsläget någon stark evidens huruvida operation tillsammans med 

rehabilitering ger bättre resultat gällande upplevd knäfunktion, aktivitetsnivå, muskelstyrka 

och utförande på funktionella tester, jämfört med enbart rehabilitering (29-32).  

 

En ACL-skada leder ofta till funktionsnedsättningar i knät av olika slag. Ofta ses smärta, 

nedsatt styrka, instabilitet, nedsatt proprioception, ändrad kinematik och sämre utföranden 

på funktionella hopptester (33-36). Upplevelser som den skadade kan känna av är nedsatt 

knäfunktion, rörelserädsla och en oförmåga att utföra alla aktiviteter i dagliga livet såsom 

innan de skadade sig (35, 36). Risken att skada sig igen är också ganska stor, och en 

systematisk review från 2011 visar på att inom fem år efter primär rekonstruktion så får 6 % 

en reruptur i samma knä och 12 % en kontralateral ACL-skada (37). Risken för att skada sig 

igen har visat vara allra störst hos unga kvinnor, och en svensk studie visar på att 22 % av 

kvinnliga fotbollsspelare på 15-18 år som skadat sig får göra en reoperation av den primära 

skadan eller ny operation på kontralaterala benet. Detta kan jämföras med 10 % av männen i 

motsvarande ålder, eller 9 % av alla oavsett ålder (38). I det långa loppet ökar också risken 

för knäartros avsevärt, och studier har visat att 10-20 år efter skadetillfälle har ca 50 % 

utvecklat artrosförändringar, oavsett behandlingsalternativ (39-42). Alla dessa konsekvenser, 

tillsammans med den långa och rätt krävande rehabiliteringen, gör att en ACL-skada kan ses 

som en väldigt allvarlig och jobbig skada. Det är därför viktigt att undersöka effektiva mått 

på lyckad prevention och rehabilitering för att minska på skadefrekvensen och dess 
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konsekvenser. För att kunna hitta så bra preventions- och rehabiliteringsåtgärder som 

möjligt krävs bra utvärderingsinstrument, så det går att säga vad som är bra knäfunktion och 

om det föreligger risk för skada, samt för att utvärdera rehabiliteringen.  

 

Ett vanligt använt mått för att mäta hur bra funktion ett skadat knä har är att jämföra en 

prestation med det friska knät. Detta kallas på engelska för limb symmetry index (LSI) (43). 

Ofta anses då ett resultat på ≥90 % i det skadade benet jämfört med det friska som godkänt 

vid hopptester, och ≥100 % som godkänt vid styrketester. Exempelvis vid mätning av 

hopplängd skulle ett resultat på 90 cm med det skadade benet räknas som godkänt om 

personen hoppar ≤100cm med det friska (44). Detta är ett väldigt enkelt mått att få, 

eftersom det inte krävs några andra kontrollpersoner utan det räcker med den skadade. 

Metoden har dock sina brister, framförallt eftersom det är visat att det kontralaterala benet 

ofta också påverkas negativt av en skada (34). Detta innebär att de 90 % som anses som 

godkänt jämfört med friska benet är betydligt lägre än ifall det hade funnits resultat från 

innan skada att jämföra med. Därför vore det optimala att också jämföra med en 

kontrollgrupp som är så jämförbar med skadegruppen som möjligt, och få mer specifika 

riktlinjer för vad som klassas som bra rörelsekontroll inom olika grupper (43, 45). Det blir då 

även intressant att jämföra olika knäfriska gruppers knäfunktion, t.ex. elitatleter och vanliga 

kontrollgrupper för att se huruvida dessa gruppers resultat gällande rörelsemönster (t.ex. 

knävinklar) skiljer sig åt. Ifall det är en skillnad mellan dessa grupper så skulle detta tyda på 

att den rehabiliterade personen måste jämföras med den grupp som personen tillhör och 

efter rehabiliteringen ska tillbaka till. Det skulle t.ex. vara önskvärt att veta 

innebandyspelares normala funktion ifall målet är att den skadade ska återgå till innebandy, 

och ha detta som referensvärde för att kunna anta att en ACL-skadad har nått tillbaka till den 

funktion som krävs för den specifika idrotten. LSI är dock inte helt oanvändbart, eftersom 

acceptabla LSI-värden har diskuterats kunna minska förekomsten av akuta och 

överbelastningsskador (44). 

 

Ett annat mått som har börjat användas för att mäta funktion i nedre extremiteten är tid till 

stabilisering (TTS), som mäter hur snabbt en person återfår stabilitet efter ett dynamiskt 

utförande, t.ex. efter hopp eller löpning (45-49). Utrustning som krävs är kraftplattor som 
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mäter reaktionskrafter, dvs. reaktionskraften från marken mot ett föremål/person. Denna 

krafts position, storlek, vinkel, och/eller hastighet används sen för att mäta hur stabilt en 

person står. Som referensvärde för vad som anses som stabilt används oftast ett 

stillastående stabilitetstest, där personen ifråga får stå så stilla som möjligt, men ibland kan 

värdet också räknas ut från slutet av landningen i själva testhoppet, när personen verkligen 

antas uppnått stabilt läge (45, 46). När testpersonen sedan når tillräckligt nära detta 

referensvärde efter en dynamisk uppgift, anses personen stå stabilt. Referensvärdet kan 

ange olika saker, t.ex. stabilitet i olika riktningar som anterior-posterior stabilitet, medial-

lateral stabilitet eller ett kombinerat värde av dessa (49). Tidigare studier har påvisat att ACL-

skadade tar längre tid på sig än kontrollgrupper gällande TTS, ända upp till 3.5 år efter 

operation, och det verkar som att ett sådant mått skulle kunna vara ganska sensitivt (45, 46, 

49). I och med att hela benet är involverat i stabiliseringen efter funktionella och dynamiska 

uppgifter så är TTS dock inget knäspecifikt mått, utan det kan även vara andra faktorer som 

påverkar värdet, t.ex. ankelinstabilitet (50). För att mäta TTS krävs också relativt avancerad 

utrustning med kraftplattor och databearbetningsprogram, och detta medför i nuläget 

svårigheter till att använda TTS i klinik.  

 

I dagsläget finns ingen konsensus angående vilka tester som ska användas för att utvärdera 

knäfunktion efter rehabilitering och därigenom kunna säga när någon är redo att gå tillbaka 

till idrott (51). Vanliga tester som används i klinik och studier är test för styrka, enbenshopp 

och olika frågeformulär (31, 32). De flesta av hopptesterna som används använder sig av s.k. 

kvantitativa rörelsemått, dvs. hur långt, hur högt, eller hur många hopp någon kan utföra 

under en viss tid, medan färre tester analyserar rörelsekvalitén i hoppen, t.ex. 

rörelsemönster, exakta ledvinklar och hur stabiliseringen efter hoppet ser ut (43, 51). En 

nyligen publicerad systematisk review som utvärderat vilka tester som används i klinik för att 

mäta knäfunktion mer än 2 år efter ACL-skada visar t.ex. på att inga av deras inkluderade 

studier undersökte rörelsekvalité (43). Att det främst används kvantitativa mått har sina 

svagheter, exempelvis har studier som jämfört kvantitativa och kvalitativa mått hos ACL-

skadade visat på dålig överensstämmelse mellan de båda (52). Exempelvis kan personer ha 

bra resultat i kvantitativa mätningar som hopplängd, men fortsatta neuromuskulära 

förändringar genom biomekaniska mätningar, t.ex. att de kompenserar med andra rörelser i 
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ankel och höft. Skadade knän har alltså inte samma funktion trots att de får likadana 

kvantitativa resultat som icke skadade knän (52). Det är också visat att många av de 

nuvarande kvantitativa funktionstesterna har relativt dålig överensstämmelse med 

patientens egna upplevda knäfunktion (44). Studier har även påvisat rätt låga siffror gällande 

hur stor andel av de som skadar sig som återupptar sin tidigare idrott, t.ex. så visar en review 

av Ardern et al. att endast 63 % av alla skadade har återupptagit sin nivå av deltagande de 

hade innan skada tre år efter skadetillfället (7). Detta trots att majoriteten blivit "godkända" 

till att gå tillbaka till sin idrott genom olika muskelfunktionstester. Allt detta tyder på att 

många av de funktionella tester som vanligtvis används varken är tillräckligt sensitiva eller 

ställer tillräckligt höga krav på idrottaren, utan släpper igenom idrottare innan de har full 

funktion i knät (44).  

 

Många studier har därför efterfrågat mer krävande tester, som gärna skulle innefatta en 

rörelseanalys som undersöker kvalitén i funktionella utföranden för att motverka de 

negativa kort- och långsiktiga konsekvenser som följer efter en ACL-skada, t.ex. dålig 

återgång till idrott (43, 44, 47). Tester som borde användas för att utvärdera knäfunktion är 

t.ex. hopp som innefattar landning på ett ben eller aktiviteter där personen behöver utföra 

riktningsförändringar. I dessa tester har forskningen diskuterat att kvalitén i utförandet 

borde vara i fokus i och med att det säger mer gällande knäfunktion än t.ex. längd/höjd där 

det istället för rörelsekvalité och stabilitet är hur mycket kraft som kan utvecklas i benet som 

avgör resultatet (47, 53). Att analysera hur en person utför dessa knäkrävande moment är 

också väsentligt kopplat till hur en ACL-skada oftast uppstår, dvs. utan direktkontakt och när 

personen tar i princip all belastning på ett ben vid riktningsförändringar och landningar (19-

21). I sådana krävande aktiviteter är det den s.k. dynamiska stabiliteten i knät som sätts på 

prov. Den stabiliteten utgörs passivt av själva ledens anatomiska utformning, mjukdelar 

runtomkring, och krafter som uppstår i leden p.g.a. den viktbärande aktiviteten (54). Aktivt 

så utgörs stabiliteten av mekanoreceptorer (i huden, leden, ligament och muskler), 

nervsystemet och muskulaturen, parametrar som visat sig vara träningsbara och därför 

också viktiga att utvärdera genom test av rörelsekvalité (49, 54). 

 

Mått som vanligtvis används för att beskriva rörelsekvalité är kinematiska mätningar av 
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ledvinklar i de olika planen. Gällande knäfunktion så mäts ofta vinklar vid funktionella 

utföranden som hopp, landning, riktningsförändringar, löpning och gång (34, 52, 53, 55-57). 

Kinematiska mätningar sker ofta genom att reflexmarkörer placeras ut på specifika 

anatomiska landmärken på försökspersoner, och utförandet under en uppgift filmas av 

höghastighetskameror som med hjälp av infrarött ljus observerar var markörerna befinner 

sig (52, 55, 56). Utifrån markörernas positioner kan en 3-dimensionell modell beräknas, och 

ledvinklar ges utifrån denna. Studier som jämfört kinematiken hos personer som relativt 

nyligen (inom 2 år) drabbats av en ACL-skada med kontrollpersoner eller det friska 

kontralaterala knät har visat på att skadade knän har tydligt annorlunda knävinklar. Detta 

gäller både mindre krävande aktiviteter som gång, samt aktiviteter som sätter mer 

belastning på knät som hopp och riktningsförändringar (34, 52, 53, 55, 58, 59). Vid mer 

knäkrävande aktiviteter så har ACL-skadade knän ofta ökad såväl knäabduktion som 

utåtrotation och minskad knäflexion jämfört med friska (34, 52, 53). Dessa förändringar vid 

krävande aktiviteter har visat sig kunna sitta kvar väldigt länge, ända upp till mer än 20 år 

efter skadetillfälle (56). Vid mindre belastande uppgifter som gång och step-up har dock inga 

signifikanta skillnader i kinematik mellan skadade och kontrollgrupp visats vid 

långtidsuppföljning 16 år efter skada (57).  

 

För att ett nytt test ska ha något kliniskt värde så måste mätningarna som görs ha en god 

reliabilitet (60, 61). Reliabilitet handlar om hur reproducerbara eller konsistenta 

mätningarna är (60, 62, 63). Ifall samma resultat alltid fås vid upprepade mätningar är 

reliabiliteten perfekt, men sådana utvärderingsinstrument är extremt ovanliga och felkällor 

av olika storlekar finns både hos de flesta mätinstrument samt även naturligt under rörelser 

(60). Det observerade värdet som fås i en mätning består av två delar, det sanna värdet ± en 

felkomponent (62, 63).  Skillnaden mellan det observerade värdet och det sanna värdet 

benämns i studier ofta som "error", eller felkälla på svenska, och ju större felkälla desto 

sämre reliabilitet (62). Felkällan kan vara både systematisk och slumpmässig. Är den 

systematisk så är den konstant och förutsägbar, t.ex. att det hos varje testperson blir högre 

värden vid andra mätningen än första, och detta beror ofta på en specifik orsak, exempelvis 

inlärning (60, 62, 63). Slumpmässiga felkällor är oförutsägbara och går inte lika lätt att 

förklara men kan bero på t.ex. tur, biologiska faktorer, motivation hos testperson eller att 
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testledaren gjort något mätfel (60, 62, 63). Slumpmässiga felkällor påverkar 

mätningsresultatet i olika riktningar och har därför också störst inverkan på reliabiliteten. Ett 

test med många felkällor har som sagt låg reliabilitet och resultaten blir då svåra att tolka 

och använda kliniskt, eftersom det är svårt att säga om det observerade värdet som fås 

stämmer med det sanna värdet eller om det är slumpen som avgjort (60, 61). Ett mått som 

vanligtvis används för att beskriva relativ reliabilitet är intraclass correlation coefficient (ICC), 

vilket beräknas utifrån variationen både inom och mellan individer (63). ICC-värden ligger 

mellan 0-1, där 1 anger perfekt reliabilitet och ju lägre värdet är desto sämre är reliabiliteten 

(61, 63). ICC är dock bara ett relativt mått på reliabilitet, och borde därför kompletteras med 

ett mått på absolut reliabilitet, såsom Standard error of measurement (SEM) eller Limits of 

agreement (LoA) utifrån Bland-Altman plot (61, 63).  

 

Det finns som sagt en del studier som undersökt knäfunktion vid olika hopp hos ACL-

skadade, men det finns ingen konsensus åt vilken riktning hoppet ska ske (46-48, 52, 57). Det 

har diskuterats att hopp som innehållet en sidokomponent skulle vara mest optimalt, 

eftersom det både är idrottsspecifikt och sätter mera stress på knät i frontal- och 

transversalplanet, vilket ofta karakteriserar skademekanismen (53). Denna teori stöds av en 

studie som jämfört TTS hos en grupp ACL-skadade med en kontrollgrupp genom två olika 

hopp, ett hopp framåt och ett diagonalt (49). De visade på att i det diagonala hoppet så 

skiljde sig TTS-värdena signifikant mellan grupperna, men ingen skillnad sågs i hoppet 

framåt. Detta tyder på att hopp framåt inte ställer tillräckligt höga krav på knät, och att en 

sidokomponent förmodligen krävs för att få en bra utvärdering av knäfunktion och även 

högre sensitivitet (49).  

 

Sammanfattningsvis så med tanke på de problem som ACL-skador idag medför – höga 

kostnader, funktionsnedsättningar, dålig återgång till idrott, och relativt hög risk för att få en 

ny skada – så är dagens tester för utvärdering av knäfunktion inte tillräckligt krävande och 

sensitiva. Detta gör att det finns ett tydligt behov av nya, mer krävande och reliabla tester 

som utvärderar rörelsekvalité och knästabilitet vid funktionella rörelser. Detta för att 

eventuellt kunna motverka de problem som nu uppstår efter skada. Kopplat till 

idrottsspecificitet så borde dessa tester innefatta landning och/eller riktningsförändring, och 



 

9 
 
 
 

för att ställa tillräckligt höga krav på idrottaren borde det vara hopp i sidled. Hoppets 

utförande och beräkningen utav des utfallsmått måste vara standardiserat för att möjliggöra 

jämförelse mellan studier och grupper. Allt detta för att säkerställa sig om att idrottare som 

genomgått rehabilitering efter en ACL-skada verkligen har tillräckligt god funktion i knät för 

en säker återgång till idrott. För att undersöka referensvärden för tillräckligt bra knäfunktion 

och för att se på vilket sätt knäfunktionen skiljer sig åt mellan grupper så vore det önskvärt 

att också jämföra olika gruppers knäfunktion. 

 

Huvudsyftet med detta projekt var att undersöka test-återtest reliabilitet av tid till 

stabilisering (TTS) och knäkinematik under ett nytt standardiserat sidohopp. Ett bisyfte var 

att utvärdera och jämföra TTS och knäkinematik hos en grupp med kvinnliga 

elitinnebandyspelare och en kvinnlig kontrollgrupp under detta test. Hypotesen var att det 

skulle finnas skillnader i TTS och knäkinematik mellan grupperna, och mer specifikt att 

atletgruppen skulle ha kortare tid till stabilisering.  

 

Metod 

Deltagare  

Data samlades in från två grupper: (1) kvinnliga elitinnebandyspelare (N = 10) och (2) 

kvinnliga kontroller (N = 7). Gemensamma inklusionskriterier var att personerna skulle vara 

mellan 17-35 år, att de inte hade några muskuloskeletala problem i nedre extremitet och 

inga neurologiska sjukdomar. Knäfunktion undersöktes i bägge grupperna av en erfaren 

fysioterapeut för att säkerställa att testdeltagarna inte hade någon knäproblematik. För att 

inkluderas i elitatletgruppen skulle deltagaren spela innebandy i någon av de två högsta 

ligorna i Sverige, och kontinuerligt utföra knästabiliserande träning i rörelser som påfrestar 

knät i alla tre plan (frontal, sagittal, transversal). Dessa övningar kunde t.ex. inkludera 

riktningsförändringar, hopp eller andra krävande aktiviteter. Deltagare i kontrollgruppen 

exkluderades ifall de utförde sådana övningar kontinuerligt. Vanlig styrketräning i gym eller 

gruppträningspass räknades inte som specifikt knästabiliserande i samma omfattning, och 

tilläts således för kontrollerna. Deskriptiv data för deltagarna finns presenterade i Tabell 1. 
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Tabell 1. Deskriptiv data av försökspersonerna. All data presenteras som medelvärden (SD). Ålder, längd, vikt, 
BMI, hopplängd, styrka quadriceps och styrka hamstring är sammansatta medelvärden från bägge testtillfällena. 
TTS-referensvärdena är beräknade endast från testtillfälle 1. Om inte annat anges är det oberoende t-test som 
använts för analys. 

 Atleter (N=10) Kontroller (N=7) p-värde 

Ålder (år) 21.3 (2.6) 23.0 (4.1) 0.34** 

Längd (m) 1.69 (0.06) 1.69 (0.03) 0.89 

Vikt (kg) 62.4 (6.6) 62.7 (7.6) 0.90 

BMI (kg/m²) 21.75 (1.60) 21.79 (2.00) 0.95 

Hopplängd (m) 1.29 (0.17) 1.19 (0.16) 0.08 

Styrka quadriceps (Nm/kg) 1.56 (0.26) 1.37 (0.40) 0.19** 

Styrka hamstring (Nm/kg) 0.68 (0.13) 0.61 (0.16) 0.26** 

TTS Referensvärde M-L (N/s) 36.68 (13.90) 45.93 (10.90)* 0.16 

TTS Referensvärde A-P (N/s) 91.50 (40.37) 112.27 (29.88)* 0.27 
* Användes som referensvärde i TTS-beräkning. 

** Beräknades utifrån Mann-Whitney U test 

 

Testpersonerna rekryterades genom en forskningssamordnare som jobbar med elitatleter 

genom idrottshögskolan, Umeå Universitet, och genom idrottslag, vänner, kollegor, andra 

kända kontakter och annonser. Testpersonerna i denna uppsats är alla deltagare i en större 

datainsamling, och data som behandlas i denna magisteruppsats är endast en del av denna 

insamling. Kort beskrivning av hela testprotokollet finns beskrivet i Bilaga 1. 

 

Instrument 

Utrustning som användes under testproceduren var ett 3-dimensionellt rörelseanalyssystem 

(Oqus, Qualisys, Göteborg) med åtta höghastighetskameror (<1000 Hz) och tillhörande 

reflexmarkörer, samt två kraftplattor (Kistler, Winterthur, Schweiz, 240 Hz). Kalibrering utav 

rörelseanalyssystemet gjordes innan varje testtillfälle. Detta gjordes genom att placera ett L-

format referensföremål längs en utav kraftplattorna, för att definiera koordinatsystemet och 

de olika axlarna (X = medial-lateral axel, Y= anterior-posterior axel, Z= vertikal axel). Sen 

snurrades och fördes en kalibreringsstav (750.4 mm mellan markörerna) inom mätområdet i 

alla tre riktningar. För en lyckad kalibrering krävdes: (1) en standardavvikelse utav stavlängd 

≤ 0.7mm, (2) ett mätområde som täckte hela rörelseområdet, och (3) kraftplattorna visade 

kraftvektorer i alla riktningar vid steg inkluderande lutning framåt, bakåt, åt vänster och åt 

höger. För mätning av benstyrka användes en KinCom dynamometer (kinetic communicator 

125 Auto Positioning, The Chattanooga group inc.). 
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Testprocedur 

Testproceduren utfördes under två tillfällen för varje testperson, med 1-3 veckors 

mellanrum för undersökning av reliabilitet av aktuella utfallsmått. Testet genomfördes i 

rörelselaboratoriet i vårdvetarhuset, Umeå, och som testledare fungerade två doktorander 

med tidigare erfarenhet av rörelselaboratoriet.  

 

Testpersonerna hade under hela testproceduren tighta shorts, sport bh och var barfota för 

standardiserat utförande och för att reflexmarkörer inte skulle täckas. Innan testerna körde 

igång så mättes längd och vikt hos deltagarna. De fick också ange vilket ben som var det 

dominanta, som avgjordes utifrån vilket ben de sparkar en fotboll med (64).  

 

För beskrivning av deltagarnas funktion i fysiska prestationsmått som vanligtvis används i 

studier och i klinik så presenteras data från 3 tester som användes under testproceduren 

(44). Dessa bestod av ett längdhopp på ett ben och två isometriska styrketester, ett av 

knäextension och ett av knäflexion. Längdhoppet utfördes genom att personen fick stå på 

ett ben, hålla händerna bakom ryggen hållandes i ett redskap (ett rep på 0.2 m med en stor 

knut på vardera sidan), hoppa så långt framåt som möjligt och slutligen landa på samma ben 

som hoppet skedde med. För att hoppet skulle godkännas så skulle försökspersonen landa 

stabilt på ett ben och inte sätta ner det andra benet, göra några extrahopp i landningen eller 

släppa tag om redskapet. Försökspersonerna gjorde 3-5 försök/ben beroende på hur många 

som blev godkända. Max 5 försök gjordes/ben, men när/om personen fick 3 godkända så var 

detta tillräckligt. Det bästa resultatet av de godkända hoppen noterades för varje 

försöksperson. De isometriska styrketesterna genomfördes sittandes i KinCom dynamometer 

med en knävinkel på 65°, ryggstödsvinkel på 78° och sätesvinkel på 10°. För varje 

rörelseriktning gjordes 3st maxtester på 5 sekunder var, med 5-7 sekunder vila mellan varje 

repetition. Knäextensionen testades innan flexionen, och dominant ben före det icke 

dominanta. Längdhoppet utfördes först, sedan sidohoppet, och sist styrketesterna (för att 

undvika trötthet under sidohoppet), och alla tester gjordes under bägge testtillfällena. 

 

Sidohoppstestet utfördes genom att försökspersonerna fick hoppa på ett ben, i sidled mellan 

två tejpmarkeringar med ett avstånd av 0.25*kroppslängd, motsvarande hopplängder nära de 
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som vanligtvis används i klinik i liknande tester (51). De bägge tejpmarkeringarna fanns på 

varsin kraftplatta för mätning av krafter i de olika sekvenserna i hoppet. Testpersonerna fick 

under hela testproceduren ha händerna bakom ryggen, och fatta tag om det tidigare beskrivna 

redskapet med bägge händerna för standardiserat utförande. Testet startade genom att 

testpersonerna fick stå på ett ben utanför den ena markeringstejpen och sedan hoppa lateralt 

åt sidan över den andra markeringstejpen och sedan omedelbart tillbaka så nära, men över, 

den första markeringstejpen som möjligt, se Figur 1. De var instruerade till att hålla balansen 

i fem sekunder vid landning och försöka stabilisera så mycket som möjligt utan att sätta ner 

andra foten, göra några extrahopp med landningsbenet, eller att släppa redskapet. Ett 

testförsök genomfördes på varje ben innan inspelning. Under själva testproceduren utfördes 

10 försök på varje ben, oberoende av hur många som klarades eller misslyckades. 

Testpersonerna startade alltid med det dominanta benet, och alternerade sedan benen för 

att undvika trötthet. Ett hopp räknades som misslyckat ifall personen inte kunde stabilisera 

och hålla balansen efter hoppet, satte ner andra foten, gjorde något extrahopp, släppte 

redskapet bakom ryggen för att med hjälp av händerna kunna hålla balansen eller hoppade 

märkbart kortare än det utsatta avståndet (5-10 cm). Som utvärderingsmått i sidohoppet 

användes (1) tid till stabilisering (TTS), (2) knävinklar i de tre planen och (3) antal godkända 

hopp. 

 

 

 

Figur 1. Exempel på hopp med höger ben. Försökspersonen startar till vänster, hoppar över höger markering och 

sen direkt tillbaka över den vänstra markeringen igen där personen ska landa och stabilisera. 
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Dataanalys 

För databearbetningen användes programvara Qualisys (Oqus®, Qualisys AB, Gothenburg, 

Sweden) och Visual 3D (C-Motion Inc. Germantown, Maryland, USA). Qualisys användes för 

filmning, identifiering av reflexmarkörer, konstruktion av 3-dimensionella koordinatsystem 

samt kraftmätning. För att fastställa varje segments koordinatsystem och göra en korrekt 

modell med hjälp av rörelsemarkörerna så gjordes ett stående test där personen fick göra 

olika rörelser som cirkumduktion i höft- och fotled och flexion i knäled, för att ledcentrum 

och rörelseaxlar skulle kunna räknas ut. Under detta test hade personerna 56 st 

reflexmarkörer utsatta på kroppen, med majoriteten satta på nedre extremiteten för så 

exakta mätningar där som möjligt. Anatomiska landmärken som reflexmarkörerna sattes på 

finns beskrivna i text och bild i Bilaga 2. För mätning av knäkinematik under resten av 

testproceduren så hade 9 st utav dessa reflexmarkörer tagits bort, vilka var sacrum, 

trochanter major bilateralt, medial femurepikondyl bilateralt, lateral femurepikondyl 

bilateralt och medial malleol bilateralt. Data exporterades från Qualisys till Visual 3D där 

ledvinklar och TTS analyserades efter granskning av godkända hoppkriterier. 

 

Prestationsmått 

I längdhoppet på ett ben beräknades resultatet utifrån det horisontella avstånd som 

markören på 5:e metatarsalhuvudet förflyttade sig från start till landning. För de isometriska 

styrketesterna så medelvärdesfiltrerades kraftdata med ett tidsfönster på 60 ms, och ett 

maxvärde från de tre genomförda repetitionerna plockades ut. Vridmoment (Nm) räknades 

ut genom att multiplicera maxvärdet med KinCom:ens hävarm som foten var fastspänd i. 

Hävarmen var standardiserad till personerna eftersom spännet satt runt ankeln med den 

nedre delen precis ovanför mediala malleolen, och hävarmens längd blev därför lite olika för 

försökspersonerna. Vridmomentet normaliserades sen till personens kroppsmassa, dvs. 

utfallsmåttet blev slutligen Nm/kg.  

 

Tid till stabilisering (TTS) 

TTS anger tiden från det att personen landat (när den vertikala reaktionskraften är som 

störst i landningen) till dess att hon genom mätning av reaktionskraftens hastighet nådde ett 

referensvärde för vad som ansågs som stabilt. TTS räknades ut i två olika riktningar, anterior-



 

14 
 
 
 

posterior (A-P), medial-lateral (M-L). Referensvärde för stabilitet beräknades från ett statiskt 

balanstest på ett ben. Det var endast data från kontrollgruppens balanstest som användes 

som referensvärde, detta enligt rekommendationer utav Ross et al. (50), men även atleterna 

fick göra samma test för att undvika att grupperna skulle skilja sig åt gällande trötthet när 

hopptestet började, och för att se om det var någon skillnad i balanstestet mellan 

grupperna. Det var också bara resultat från balanstestet som gjordes under testtillfälle 1 som 

användes i beräkningen utav referensvärde.  

 

Balanstestet gick ut på att testpersonen fick stå så stabilt som möjligt på ett ben åt gången i 

20 sekunder. Detta upprepades 3ggr på varje ben, med alternerande försök för att undvika 

trötthet. Personen började alltid med sitt dominanta ben. För mätning utav reaktionskrafter 

så utfördes testet på en kraftplatta. Utav de 20 sekunderna som personen utförde vid varje 

statiskt balanstest så analyserades de mittersta 10, dvs. sekund 5-15, detta för att undvika 

den första perioden när personerna rör på sig för att hitta stabiliteten, och de sista 5 när 

personer kan tänkas börja svaja p.g.a. att testet strax är klart. Det som mättes var 

standardavvikelsen på hastigheten utav markens reaktionskraft i de olika 

riktningskomponenterna anterior-posterior (A-P) och medial-lateral (M-L). Utifrån de tre 

försöken beräknades två medelvärden utav standardavvikelsen ut för hela kontrollgruppen, 

ett för varje komponent. Detta medelvärde utav standardavvikelsen multiplicerades med 3 

och presenterades som den slutliga variabeln som fungerade som referensvärde för 

stabilitet i de olika riktningarna (A-P och M-L). Detta referensvärde som fåtts utifrån 

kontrollgruppens balanstest användes för både atleter och kontrollgrupp i sidohoppet. TTS 

beräknades sedan genom att sätta in dessa referensvärden som en horisontell linje i ett 

diagram, och i samma diagram sattes den kurva in som angav den rektifierade och 

medelvärdesfiltrerade (tidsfönster på 250 ms) hastigheten av reaktionskraften från 

landningen i sidohoppet. Rektifieringen gjordes för att alla värden (i båda riktningarna) skulle 

vara positiva och inte pendla kring en nollpunkt, och medelvärdesfiltreringen gjordes för att 

få bort eventuella felkällor och outliervärden. TTS i de olika riktningarna angavs då från det 

att personen landat, vilket beskrevs som när den vertikala reaktionskraften är som störst vid 

landningen, till punkten där kurvan för hastigheten utav reaktionskraften gick under 

referensvärdet och höll sig där minst 500 ms, se Figur 2. 
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Figur 2. Grafen visar den rektifierade och medelvärdesfiltrerade (fönster på 250ms) reaktionskraftens hastighet i 

M-L riktning vid landningen. Det röda horisontella strecket anger referensvärdet (SD*3) från balanstestet, det röda 

krysset anger när TTS börjar beräknas och den mörkröda vertikala linjen anger när TTS är uppnått. Samma kurvor 

gjordes för A-P riktning. 

 

Knävinklar 

Totalt sex knävinklar, de maximala och minimala knävinklarna i sagittal-, frontal- och 

transversalplanet, analyserades i den slutliga landningen av sidohoppet. För att få med hela 

kraftabsorptionsfasen i landningen så beskrevs denna från det att foten nuddade marken 

(F>10N) till den första lokala minimipunkten (derivatan = 0, dvs. ingen lutning på kurvan) 

utav den vertikala reaktionskraften, och vinklar som uppstod efter detta event analyserades 

inte, se Figur 3 för beskrivning. I dataanalysen så definierades flexion, adduktion och 

inåtrotation som positiva värden vilket innebär att extension, abduktion och utåtrotation 

anges som negativa värden.  

 

Antal godkända hopp 

Hoppen räknades som godkända ifall testpersonen klarade av att stabilisera i 5 sekunder 

efter landning, utan att sätta i andra foten, göra något extrahopp eller släppa greppet kring 

redskapet de hade bakom ryggen. Ifall de hoppade märkbart kortare än det utsatta 

avståndet (5-10 cm) blev hoppet också underkänt. Eftersom 10 hopp/ben utfördes var 

maxantalet godkända hopp 10. 
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Figur 3. Grafen visar den vertikala reaktionskraften vid stående innan hopp och vid landning i sidohoppet. Det 

första gröna strecket visar när landningen sker (F>10N), och det andra gröna strecket visar den första lokala 

minimipunkten (derivatan = 0), som sker när personen absorberat kraften i landningen. Mellan dessa två händelser 

analyserades knävinklar. 

 
 

Etiska och samhälleliga överväganden 

Studien har fått etiskt godkännande av den lokala etikprövningsnämnden, och alla 

testpersoner fick innan testproceduren såväl skriftlig som muntlig information om vad 

studien går ut på samt rättigheter för deltagande, se Bilaga 3 och 4. Testpersonerna fick 

också skriva under ett samtyckesformulär angående deltagande i studien. All data som 

samlades in kodades och sparades på en lösenordsskyddad hårddisk bara tillgänglig för 

forskargruppen.  

 

Statistik 

I denna studie har endast resultat från försöksdeltagarnas dominanta ben analyserats. De 

resultat som jämfördes i den statistiska analysen var medelvärden utav varje utfallsmått för 

varje person, med separata mått för de olika testtillfällena. För analys av normaldistribution 

utav utfallsmåtten så användes Shapiro-Wilks test. Detta testades separat för testtillfälle 1 

och 2. För att räkna ut test-återtest reliabilitet så användes intraclass correlation coefficient 

ICC (2,k), two-way random, type consistency, averaged measures model, samt det i analysen 

inbyggda F-testet analysis of variance (ANOVA). ICC beskriver test-återtest reliabiliteten utav 

testet, och enligt rekommendationer av Fleiss beskrivs den som följande: <0.40 = dålig 

reliabilitet, 0.40-0.74 = bra reliabilitet och >0.75 = utmärkt reliabilitet (65). ANOVA-testet 

utför parade upprepade mätningar och är inbyggt i reliabilitetsanalysen som ett F-test då 
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flertalet testtillfällen kan analyseras mot varandra inom gruppen. ANOVAn anger alltså om 

det är någon statistisk signifikant skillnad mellan testtillfällena, dvs. ifall det finns någon 

systematisk felkälla, eller eventuell inlärningseffekt. För att beskriva den absoluta 

reliabiliteten så beräknades Bland-Altman plottar, och utifrån dessa presenterades 

medelskillnader mellan testtillfällena, som beräknades genom medelvärde testtillfälle 2 (T2)-

medelvärde testtillfälle 1 (T1), och 95% limits of agreement (LoA), som beskrevs som 

medelskillnaden mellan testtillfällena ±1.96*SD. Reliabiliteten beräknades för 9 olika 

utfallsmått, dvs. de maximala och minimala vinklarna som uppstod i de tre planen (sagittal-, 

frontal - och transversalplan), de olika riktningarna gällande TTS (M-L och A-P) och antal 

godkända hopp. Resultat analyserades också separat för de olika grupperna (atlet/kontroll). 

För att undersöka om det fanns någon skillnad mellan grupperna gällande de 9 utfallsmåtten 

i sidohoppstestet, så användes oberoende t-test hos de utfallsmått som var 

normaldistribuerade, och Mann-Whitney U test hos de utfallsmått som inte var 

normaldistribuerade. Skillnader mellan grupperna i deskriptiv data analyserades också på 

samma sätt genom oberoende t-test och Mann-Whitney U test. Signifikansnivån sattes till 

p<0.05. För de statistiska beräkningarna användes IBM Statistics SPSS (version 23). 

 

Resultat 

Deltagare 

Utifrån Shapiro-Wilks test så framkom att alla deskriptiva mått förutom ålder hos både 

atleter och kontroller (p=0.04 och p=0.03), styrka quadriceps för kontroll (p=0.04) och styrka 

hamstring för atlet (0.02) var normaldistribuerade. Inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna sågs i deskriptiv data, se Tabell 1. 

 

Sidohoppet 

I Shapiro-Wilks test utav normaldistribution sågs att 35 utav 36 utfallsvärden var 

normaldistribuerade. Det utfallsmått som inte var normaldistribuerat var minimala 

adduktionsvinklar för kontrollgruppen under T1 (p-värde=0.03). Enda signifikanta skillnaden 

som framkom gällande skillnader mellan atleter och kontroller var på utfallsmåttet godkända 

hopp T1 (9.60 vs 8.29, p-värde=0.01), se Tabell 2.  
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Tabell 2. Jämförelse utav grupperna gällande utfallsmåtten (1) tid till stabilisering (TTS) i riktningarna medial-
lateral (M-L) och anterior-posterior (A-P), (2) Maximala och minimala knävinklar i flexion, adduktion och 
inåtrotation och (3) antal godkända hopp. All data presenteras som medelvärden (SD). Separata resultat för 
testtillfälle 1 (T1), testtillfälle 2 (T2). Om inte annat anges är det oberoende t-test som används för analys. 

Testtillfälle Utvärderingsmått       Atleter Kontroller p-värde 

T1 TTS, M-L (s) 1.49 (0.43) 1.24 (0.16) 0.12 

 TTS, A-P (s) 0.37 (0.17) 0.42 (0.07) 0.44 

 Max Flexion (°) 44.4 (5.7) 46.8 (7.5) 0.46 

 Min Flexion (°) 19.0 (4.7) 21.6 (5.4) 0.31 

 Max Adduktion (°) 7.9 (4.9) 7.3 (3.4) 0.79 

 Min Adduktion (°) 0.4 (5.0) -2.7 (4.5) 0.42** 

 Max Inåtrotation (°) -3.1 (4.4) -1.6 (2.0) 0.41 

 Min Inåtrotation (°) -15.7 (5.8) -15.8 (2.3) 0.96 

 Godkända hopp 9.6 (0.5) 8.3 (1.4) 0.01* 

T2 TTS, M-L (s) 1.23 (0.41) 1.23 (0.20) 0.98 

 TTS, A-P (s) 0.33 (0.08) 0.36 (0.08) 0.41 

 Max Flexion (°) 43.2 (7.3) 47.3 (5.2) 0.23 

 Min Flexion (°) 18.0 (5.2) 22.4 (5.6) 0.12 

 Max Adduktion (°) 9.5 (4.0) 7.2 (3.6) 0.23 

 Min Adduktion (°) 1.4 (2.8) -2.0 (5.7) 0.13 

 Max Inåtrotation (°) -4.3 (4.3) -1.4 (4.3) 0.19 

 Min Inåtrotation (°) -16.9 (3.7) -14.3 (2.5) 0.13 

 Godkända hopp 9.1 (1.2) 8.9 (1.3) 0.70 
T1= testtillfälle 1 

T2= testtillfälle 2 

* Signifikant skillnad (p<0.05). 

** Jämförelse genom Mann-Whitney U test. 

 

Utifrån ANOVA som analyserade skillnader inom grupperna mellan de två testtillfällena sågs 

inga signifikanta skillnader i något utfallsmått, se Tabell 3. Atletgruppens medelskillnader 

(T2-T1) mellan testtillfällena låg på -0.26 – (-0.04) för TTS, -1.2 – 1.6 för knävinklar och -0.5 

för antal godkända hopp, där ett minusvärde alltså visar på mindre värden under T2 jämfört 

med T1. För kontrollgruppen låg medelskillnaderna på -0.06 – (-0.01) för TTS, -0.2 – 1.5 för 

knävinklar och 0.6 för antal godkända hopp. Medelskillnaderna finns tillsammans med 95% 

LoA presenterade i Tabell 3. För exempel på Bland-Altman plottar, se Figur 4 och 5. 

 

Atletgruppens ICC värden för de olika utfallsmåtten var 0.50-0.60 för TTS, 0.47-0.95 för 

knävinklar och 0.10 för antal godkända hopp. Utav de 9 utfallsmåtten så var det 2 st (Max 

flexion och Min flexion) som visade på utmärkt reliabilitet (ICC>0.75), 6st (TTS M-L, TTS A-P, 
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Max adduktion, Min adduktion, Max inåtrotation, Min inåtrotation) som visade på bra 

reliabilitet (ICC=0.40-0.74) och 1st (godkända hopp) som visade på dålig reliabilitet 

(ICC<0.40) i atletgruppen, se Tabell 3. 

 

För kontrollgruppen var ICC-värdena 0.63-0.66 för TTS, 0.63-0.89 för knävinklar och 0.56 för 

antal godkända hopp. Utav de 9 utfallsmåtten så var det 3 st (Min flexion, Max adduktion, 

Min adduktion) som visade på utmärkt reliabilitet och 6 st (TTS M-L, TTS A-P, Max flexion, 

Max inåtrotation, Min inåtrotation, godkända hopp) som visade på bra reliabilitet i 

kontrollgruppen, se Tabell 3. 

 

Tabell 3. Test-återtest reliabilitet (ICC), jämförelse mellan testtillfällena (Anova) och medelskillnaden mellan 
testtillfällena (T2-T1) med tillhörande 95% limits of agreement (LoA) utav följande utfallsmått (1) tid till 
stabilisering (TTS) i riktningarna medial-lateral (M-L) och anterior-posterior (A-P), (2) Maximala och minimala 
knävinklar i flexion, adduktion och inåtrotation och (3) antal godkända hopp.  

Utvärderingsmått Atleter 
medelskillnad T2-
T1 (95% LoA) 

Atleter 
ANOVA 

Atleter 
ICC 

Kontroller 
medelskillnad T2-
T1 (95% LoA) 

Kontroller 
ANOVA 

Kontroller 
ICC 

TTS, M-L (s) -0.26 (-1.14 – 0.62) 0.10 0.60 -0.01 (-0.38 – 0.37) 0.89 0.63 

TTS, A-P (s)  -0.04 (-0.33 – 0.25) 0.38 0.50 -0.06 (-0.22 – 0.10) 0.10 0.66 

Max Flexion (°) -1.1 (-7.0 – 4.8) 0.26 0.94 0.4 (-11.8 – 12.6) 0.86 0.70 

Min Flexion (°) -1.0 (-5.1 – 3.1) 0.15 0.95 0.8 (-7.8 – 9.4) 0.63 0.81 

Max Adduktion (°) 1.6 (-6.2 – 9.4) 0.24 0.74 -0.2 (-4.7 – 4.3) 0.85 0.88 

Min Adduktion (°) 1.0 (-6.8 – 8.8) 0.47 0.68 0.7 (-5.8 – 7.2) 0.59 0.89 

Max Inåtrotation (°) -1.2 (-11.2 – 8.8) 0.46 0.47 0.2 (-6.3 – 6.7) 0.89 0.69 

Min Inåtrotation (°) -1.2 (-11.8 – 9.4) 0.50 0.56 1.5 (-3.4 – 6.4) 0.16 0.63 

Godkända hopp  -0.5 (-3 – 2) 0.24 0.10 0.6 (-2.3 – 3.5) 0.36 0.56 

T1 = testtillfälle 1 

T2 = testtillfälle 2  
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Figur 4. Bland-Altman plot på utfallsmåttet TTS M-L för atleterna. De totala medelvärdena utav T1+T2 visas på 

x-axeln (MEAN_TTS_ML), och skillnaden mellan de bägge testtillfällena visas på y-axeln (DIFF_TTS_ML). Ett 

negativt värde på y-axeln anger en minskning utav TTS från T1 till T2, och ett positivt värde anger en ökning utav 

TTS. Den heldragna linjen anger medelskillnaden mellan testtillfällena för alla atleter, och de streckade linjerna 

anger 95% LoA. 

  
 

 
Figur 5. Bland-Altman plot på utfallsmåttet TTS M-L för kontrollerna. De totala medelvärdena utav T1+T2 visas 

på x-axeln (MEAN_TTS_ML), och skillnaden mellan de bägge testtillfällena visas på y-axeln (DIFF_TTS_ML). 

Ett negativt värde på y-axeln anger en minskning utav TTS från T1 till T2, och ett positivt värde anger en ökning 

utav TTS. Den heldragna linjen anger medelskillnaden mellan testtillfällena för alla atleter, och de streckade 

linjerna anger 95% LoA. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka test-återtest reliabilitet och jämföra skillnader 

mellan kvinnliga elitinnebandyspelare och en kontrollgrupp gällande rörelsemönster i ett 

nytt sidohopp. Huvudfynden var att test-återtest reliabiliteten generellt visade sig vara bra 

till utmärkt hos bägge grupperna, och i jämförelse utav grupperna så sågs en signifikant 

skillnad endast i antal godkända hopp under T1, annars var grupperna jämförbara. 

 

Resultatdiskussion 

Reliabiliteten utav TTS visade sig vara bra i bägge riktningarna (A-P och M-L) och i båda 

undersökningsgrupperna. ICC-värdena i denna studie (0.50 och 0.66 för A-P, 0.60 och 0.63 

för M-L) är relativt jämförbara med andra studier som undersökt reliabilitet utav TTS i 

samma riktningar, men som dock analyserat andra typer av hopp och/eller använt andra 

metoder för att räkna ut TTS (66). En studie utav Ross et al. som använt sig utav jämförbara 

analyser som denna magisteruppsats för att räkna TTS, men ett hopp endast i sagitell 

riktning visade på test-återtest ICC värden på 0.79 för A-P riktning, och 0.65 för M-L riktning 

(50). Andra studier är exempelvis Tulloch et al. med ICC värden på 0.43 (A-P) och 0.51 (M-L), 

Wikström et al. med värden på 0.80 (A-P) och 0.66 (M-L) och DiStefano et al. med värden på 

0.37 (A-P) och 0.78 (M-L) (67-69). Ingen av dessa studier har analyserat reliabiliteten av TTS 

vid hopp som innehåller en sidokomponent, utan på hopp framåt eller uppåt, och resultaten 

från denna magisteruppsats tyder alltså på att reliabiliteten utav mätning av TTS är ganska 

jämförbar mellan hopp med sidokomponent och andra typer av hopp.  

 

För mätning utav knävinklar så var reliabiliteten bra till utmärkt för alla utvärderingsmått i 

bägge grupperna. Flexions- och adduktionsvinklarna visade sig ha bäst reliabilitet, med totalt 

5 utmärkta och 3 bra resultat, medan rotationsvinklarna endast visade på bra reliabilitet i 

bägge grupperna. ICC-värdena i denna studie stämmer till viss del överens med de som 

presenteras i andra studier som analyserat test-återtest reliabilitet för knävinklar vid 

liknande landningsmoment, men det är svårt att dra några slutsatser eftersom det är ganska 

varierande resultat som presenteras i andra studier. Alenezi et al. analyserade reliabilitet 

utav maximala vinklar vid landning efter ett hopp från en låda, och visade på ICC-värden på 

0.96 för flexion, 0.52 för abduktion och 0.53 för inåtrotation (70). Milner et al. presenterar 
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ICC-värden på 0.84 och 0.82 för maximala flexions och abduktionsvinklar i landning efter 

hopp, dock utfördes landningen på bägge benen i den studien (71). Ortiz et al. analyserar 

reliabiliteten utav knävinklar vid landning i ett mellanhopp, dvs. hopp där personen efter 

landningen ska hoppa direkt vidare, och visar på ICC-värden på 0.75 för knäflexion, 0.86 för 

abduktion och 0.97 för utåtrotation (72). Det är som sagt ganska osammanhängande resultat 

som presenteras i andra studier, men sammanfattningsvis så får reliabiliteten utav 

knävinklar i denna uppsats ses som bra i bägge undersökningsgrupperna. 

 

De absoluta medelvärdena som sågs i TTS beräkningen i denna magisteruppsats låg på 1.23-

1.49 s för M-L riktning, och 0.33-0.42 s för A-P riktning. Att det blev så mycket högre värden i 

M-L riktning var väntat, eftersom det tidigare är visat att TTS-värden i olika riktningar ändras 

beroende på åt vilket håll hoppet sker, och mer specifikt att hopp i sidled ökar TTS för M-L 

(48). Detta kan tyckas självklart, och beror på att det ställs mest krav på stabilisering i samma 

riktning som kroppsmassan förflyttar sig eftersom den kraft som massan förflyttar sig med 

ska bromsas (48, 73). Jämfört med andra studier så finns det till författarens kännedom 

väldigt dåligt med studier som analyserar stabilitet efter hopp i sidled, och utav de få studier 

som finns så använder sig några utav andra utfallsmått än TTS (73, 74). En studie utav Liu et 

al. där personerna utförde hopp åt olika håll, visar på TTS-värden på 4.10 s i M-L riktning, och 

1.18 s i A-P riktning för hopp i medial riktning, dvs. ett jämförbart hopp med det som 

användes i denna uppsats (48). Sättet att räkna TTS på skiljer sig dock åt mellan studierna 

och därför går inte de absoluta värdena att jämföra, men det går att se att kvoten mellan M-

L resultat och A-P resultat i den studien är jämförbar med resultat i den här uppsatsen. I 

jämförelse med en studie som använt liknande sätt att beräkna TTS som denna 

magisteruppsats, men som använt sig utav andra hoppriktningar så ses TTS-värden på 0.76 s 

för M-L och 1.24 s för A-P vid ett hopp från en låda och 1.31 s för M-L och 1.42 s för A-P vid 

hopp diagonalt (49). Sammanfattningsvis så går det att urskilja att hoppet i denna studie 

ställer stora krav på stabilitet i M-L riktning, men att stabiliseringen skedde snabbt i A-P 

riktning i jämförelse med andra hopp, något som var väntat med tanke på rörelseriktningen i 

hoppet. 

 

Gällande knävinklarnas absoluta värden så är det framförallt de minimala 
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adduktionsvärdena, dvs. valgisering utav knät, och de maximala flexionsvärdena som är utav 

intresse. Detta eftersom en studie utav Hewett et al. visat på att stora abduktionsvinklar 

(dvs. minimala adduktionsvinklar) och små maximala flexionsvinklar vid landning kan vara 

riskfaktorer för ACL-skador (24). I studien utav Hewett et al. så var de minimala 

adduktionsvinklarna -1.4° hos kontrollgruppen och -9.0° hos den ACL-skadade gruppen, och 

flexionsvinklarna 82.4° respektive 71.9°. I den studien var det dock ett så kallat drop-jump 

som användes, vilket betyder att efter att personen landat efter hopp från låda, ska denne 

direkt göra ett maximalt vertikalt hopp med bägge benen, därför är inte vinklarna i den 

studien direkt jämförbara med denna uppsats (24). De minimala adduktionsvärdena låg i 

denna uppsats på 0.4° och 1.4° för atleterna och -2.0° och -2.7° för kontrollerna, detta 

innebär alltså att kontrollerna visade på valgisering i landningen. De maximala 

flexionsvärdena låg på 43.3° och 44.4° för atletgruppen, och 46.8° och 47.3° för 

kontrollgruppen. En studie som använt sig utav ett lateralt hopp från en låda och 

analyserade första peak-värdet i frontal planet efter landning visade på medelvärden för 

minimala adduktionsvinklar på 0.5°, och maximala flexionsvinklar på 57.8° (75). En annan 

studie som analyserat landning efter ett hopp framåt visade på adduktionsvinklar på 0.9° och 

flexionsvinklar på 47.7° (76). Bägge dessa resultat var på friska knän, och inga elitatleter, dvs. 

jämförbart med kontrollgruppen i denna studie. I jämförelse med dessa studier går det alltså 

att urskilja en tendens till lägre minimala adduktionsvinklar i denna uppsats (dvs. mer 

valgisering), vilket troligtvis beror på att hoppet sker i medial riktning i denna uppsats, och 

större krav på att stabilisera för att förhindra valgisering krävs. För flexionen så var värdena 

jämförbara med hopp framåt, men mindre än hopp från låda, vilket inte är konstigt i och 

med att det är större vertikal kraft som ska bromsas i hopp från låda och därför hinner 

troligtvis knäflexionen bli större.  

 

Det är svårt att jämföra absoluta värden gällande TTS och knäkinematik mellan olika studier 

rakt av (77, 78). Detta eftersom utformningen utav studier skiljer sig åt, och varken 

uppgifterna som försöksdeltagarna gör eller metodval gällande beräkningar är helt snarlika 

mellan studier, och resultat kommer skilja sig åt beroende på hur studien är utformad (77-

79). Görs ett försök att jämföra studier så ses ändå som sagt att detta nya sidohopp ställer 

högre krav på stabilitet i sidled än andra typer av hopp, både gällande TTS och för 
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knäkinematik. Det har i tidigare studier diskuterats att hopp som ska användas vid 

utvärdering utav ACL-skada borde ställa höga krav på stabilitet i sidled för att bli mer 

krävande och idrottsspecifika, och baserat på detta kan det nya sidohoppet vara att bra 

alternativ att använda (49, 53). För att veta hur bra och sensitivt testet är så måste det dock 

ännu testas på korsbandsskadade också, och först då går det att uttala sig huruvida testet är 

tillräckligt krävande och sensitivt. 

 

I jämförelsen mellan grupperna i denna studie sågs en signifikant skillnad endast i 

utfallsmåttet godkända hopp under testtillfälle 1. Detta kan tänkas bero på att atleterna 

tränat liknande övningar tidigare, och har därför lättare att klara av landningen än 

kontrollerna som inte övat på liknande hopp i samma omfattning. Denna hypotes 

understöds utav det faktum att kontrollerna klarar av fler hopp andra gången jämfört med 

första, troligtvis p.g.a. en liten inlärningseffekt, en effekt som inte ses hos atleterna som 

tränat på liknande övningar redan innan testtillfälle 1. Att det inte var några skillnader 

mellan grupperna i varken TTS eller knäkinematik var oväntat, eftersom hypotesen var att 

det skulle finnas skillnader. Tendenser till skillnader finns dock i vissa utav utfallsmåtten, 

men dessa är alltså inte signifikanta. Det ses t.ex. att atletgruppen har större minimala 

adduktionsvärden (dvs. mindre valgisering), och mindre maximala flexionsvärden under 

bägge testtillfällena än vad kontrollgruppen har. Vid jämförelse med den prospektiva studien 

utav Hewett et al. som visade på ökad risk för ACL-skada vid låga minimala adduktionsvärden 

och låg maximal knäflexion så uppvisar alltså grupperna på ökad risk inom ett utfallsmått 

var, dvs. kontrollgruppen hade mindre minimala adduktionsvärden men atletgruppen hade 

mindre maximal knäflexion (24). Nu går det inte att dra några slutsatser kring ökad risk för 

skada utifrån resultaten i denna uppsats eftersom detta är en tvärsnittsstudie och vi vet 

inget om risker för kommande skada kopplat till resultat i detta test, utan detta är endast ett 

resultat som ytterligare kan tyda på att grupperna är ganska likadana i och med de tvetydiga 

resultaten. Skillnaderna mellan grupperna är också väldigt små, och som sagt icke 

signifikanta. 

 

Att skillnaderna mellan grupperna i de flesta utfallsmått i sidohoppet blev väldigt små och 

icke signifikanta kan bero på olika faktorer. För det första så är deltagarna relativt få, och det 
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skulle därför krävas större skillnader i värdena för att få signifikanta skillnader, eller också 

samma värden men fler deltagare (80). Deltagarantalet baseras nu inte på någon power 

analys, utan det är helt enkelt så att det inte fanns fler deltagare som hunnit göra 

testproceduren under två tillfällen innan resultat för denna magisteruppsats skulle skickas 

in. De få testdeltagarna gör då att det finns en risk för typ 2 fel. Att skillnaderna mellan 

grupperna blev små kan också tänkas bero på att testet inte är tillräckligt krävande för att 

visa på tydliga skillnader mellan grupperna, eller också är det verkligen ingen skillnad mellan 

grupperna alls. Några utav personerna i kontrollgruppen hade varit idrottare på relativt hög 

nivå tidigare, och det är tänkbart att den träning de utförde då fortfarande spelade in i 

resultatet i detta hopptest, dvs. några utav kontrollerna var kanske egentligen för "bra" för 

att egentligen kallas kontroller. Detta understöds också till viss del utav resultaten i de 

fysiska prestationsmåtten, dvs. hopplängd och isometriska styrketester, där inga signifikanta 

skillnader sågs, men trender till bättre resultat för atleterna kan dock ses. Det kan ju dock 

tänkas att det finns andra förmågor än endast dessa fysiska mått som skiljer sig åt mellan 

grupperna, t.ex. psykiska aspekter, som inte mättes på nåt sätt i denna studie. En annan 

tänkbar orsak till att det inte var någon skillnad i utfallsmåtten i sidohoppet är att atleterna 

klarade av att landa i fler "svåra" hopp än kontrollerna. Med detta menas att i de allra mest 

krävande landningarna så tappar kontrollgruppen balansen och hoppen räknas därför inte 

med i analysen, medan atleterna kanske klarar av dessa landningar men med en påföljd av 

stora knävinklar och lång tid till stabilisering, något som påverkar atletpersonens medelvärde 

negativt. Nu sågs en signifikant skillnad i antalet godkända hopp under T1, och här ska också 

tilläggas att atletgruppen eventuellt missgynnas av takeffekten som uppstår i och med att 

det är 10 godkända hopp som är maxantal. Nu når många av atleterna upp till detta tak, och 

det kan tänkas att skillnaden mellan grupperna i antal godkända hopp skulle vara ännu 

större ifall maxantalet skulle höjas. 

 

En tidigare studie utförd utav Viitasalo et al. som också analyserat skillnader mellan atleter 

(trestegshoppare) och vanliga fysiskt aktiva i hopputförande, dock i olika drop-jump tester, 

hittade signifikanta skillnader i bl.a. hopphöjd, markkontakttid och vertikala reaktionskrafter 

(81). I den studien jämfördes också knäflexionen under utförandena, något som oftast visade 

sig vara jämförbart mellan grupperna, och enda signifikanta skillnaden som sågs var maximal 
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knäflexion när personerna hoppade från en hög (80 cm) låda, då kontrollgruppen hade mera 

flexion än atleterna. Detta resultat kan tyda på att knävinklar kanske ofta är jämförbara 

mellan atleter och kontrollgrupper, trots att skillnader kan finnas i andra mått. Det ska dock 

tilläggas att även den studien hade ganska få deltagare (totalt 18), och att dra stora 

slutsatser är därför svårt. 

 

Metoddiskussion 

Gällande utfallsmåttet TTS så har detta räknats ut på ett antal olika sätt i tidigare studier (45, 

46, 48, 78). Skillnader finns t.ex. gällande vilket balans/stabilitetsmått som används, i vilken 

riktning stabiliteten mäts, vilket referensvärde som används för stabilitet och hur 

databearbetningen utav kraften görs (45, 46, 78). De två vanligaste stabilitetsmåtten som 

används är antingen reaktionskraften, på engelska ground reaction force, eller tryckcentrum, 

på engelska center of pressure (45, 46). Studier som analyserat reliabiliteten utav TTS 

resultat och jämfört de två sätten att räkna på visar inte på några samstämmiga resultat och 

några studier rekommenderar användning utav reaktionskraft medan andra rekommenderar 

användning av tryckcentrum (45, 47, 82, 83). På sistone har dock reaktionskraften blivit det 

vanligaste måttet att använda, och i denna uppsats räknades tid till stabilisering ut genom 

detta i två olika riktningar (M-L och A-P) (66, 78). Databearbetningen i denna studie baseras 

på tidigare studier som använt liknande system (46, 49, 50). Som referensvärde för vad som 

räknas som stabilt användes resultat från ett stillastående balanstest från endast 

kontrollgruppen. Att referensvärdet baseras enbart på kontrollgruppens resultat är enligt 

rekommendationer utav Ross et al. som anser att alla ska ha samma värde att nå, och då 

helst utifrån så vanliga människor som möjligt (50). Ett alternativ skulle vara att ha två olika 

referensvärden, ett för kontrollgruppen och ett för atletgruppen. Om två olika 

referensvärden används går det dock att anta att atleterna skulle ha tuffare värden att nå, 

eftersom de troligtvis har bättre balans i stillastående. Detta antagande bekräftas i denna 

studie, där atletgruppen visar på mindre spridning utav reaktionskraftens hastighet, dock ej 

signifikant, i balanstestet än vad kontrollgruppen gjorde (se Tabell 1). Detta betyder då att 

om olika värden skulle använts för grupperna skulle atleterna ha behövt stå mer stilla än 

kontrollgruppen för att nå sitt TTS-värde och därför ger det ingen rättvis bedömning av 

grupperna (50, 78).  När samma referensvärde användes för bägge grupperna betyder det ju 
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å andra sidan att kontrollgruppen måste nå närmare sin maximala stabilitet än vad 

atletgruppen behövde, men det ger ändå en mer rättvis bedömning utav grupperna 

eftersom likadana krav ställs på bägge grupperna. 

 

Gällande kinematiska mätningar av knävinklar så har tidigare studier mätt dessa vid olika 

utföranden som t.ex. hopp, landning, riktningsförändringar, löpning och gång (34, 52, 53, 55-

57). I den här uppsatsen var det landningsfasen efter hopp som analyserades. Utifrån vilken 

del av landningen som vinklar presenteras skiljer sig åt mellan studier och antingen mäts de 

vinklar som uppstår vid en specifik punkt av landningen (t.ex. när foten rör vid marken), eller 

också presenteras de maximala vinklarna som uppstår under en viss tid av landningen (t.ex. 

från markkontakt en viss tid framåt) (24, 56, 76). I den här studien benämns 

landningsmomentet från det att foten nuddar marken (F>10N) till den första lokala 

minimipunkten utav reaktionskraften. Detta innebär att hela kraftkurvan under 

kraftabsorptionsfasen involveras, och minimipunkten uppstår oftast strax efter att personen 

haft maximal knäflexion, dvs. när personen har absorberat all kraft från marken i landningen 

och börjar sträcka på knät. Fördelar med att använda maximala knävinklar utifrån en 

tidsperiod istället för vinklar vid en specifik punkt kan motiveras utifrån en prospektiv studie 

av Hewett et al. där bägge typerna testades (24). I den studien fanns två grupper, en grupp 

med personer som kom att få en ACL-skada efter mätningen och en grupp med icke skadade. 

Studien visade att mätningar av maximala vinklar tydligare kunde urskilja grupperna än vad 

mätning av knävinklar vid en specifik punkt (foten som nuddar marken) kunde göra (24). Att 

landningsmomentets slut i denna magisteruppsats beskrevs som när den första lokala 

minimipunkten utav reaktionskraften uppstod är även kopplat till skademekanismen hos 

ACL-skador. Eftersom skadan oftast uppstår under den excentriska delen av 

landningar/riktningsförändringar, dvs. fram till den första lokala minimipunkten, så kändes 

inte vinklar som uppstår efter detta relevanta att undersöka i sammanhanget (20-23).  

 

Att kombinera TTS och kinematiska mätningar som utvärderingsmått kan ha fördelar 

gentemot att använda dem var för sig. Framförallt gäller det att vara försiktig med att dra allt 

för stora slutsatser kring specifik knäfunktion ifrån enbart TTS med tanke på att det är en 

uppskattning utav hela benets funktion, och det kan vara många faktorer som påverkar TTS-
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värdena. Förutom knäfunktion så bidrar också t.ex. ankel, höft, neuromuskulär kontroll och 

balansförmågan i allmänhet till TTS-resultaten, och utifrån endast mätning utav TTS går det 

inte att urskilja vilken del som är påverkad (46). TTS används också som utvärdering hos 

personer med andra skador än i knät, t.ex. ankelinstabilitet, och eftersom dessa ofta påvisar 

liknande TTS-värden som personer med ACL-skada går det inte att urskilja vilken del som är 

påverkad utifrån endast TTS-måttet, och en person som bedöms ha dålig knäfunktion efter 

ACL-skada utifrån TTS kanske egentligen bara har instabil ankel (46, 50). Dock är det inte helt 

korrekt att dela in kroppen och benet i sådana tydliga och enskilda delar när det gäller 

funktionsbedömningar, utan alla delar jobbar givetvis tillsammans vid funktionella 

utföranden som hopp och landning och det går inte riktigt att säga att allt beror på en viss 

led (52). Studier har också visat att personer som får liknande TTS-värden, kan ha helt olika 

rörelsestrategier och därför är kinematiska mätningar ett utmärkt komplement till TTS (84). 

Jämfört med andra värden så kan kinematiska mätningar tänkas säga lite mer om funktion i 

olika leder eftersom alla ledvinklar kan mätas var för sig (52). Här är det likväl inte heller helt 

svartvitt gällande vilken led som är påverkad om t.ex. onormala knävinklar hittas. Detta 

eftersom en rörelse i en led ofta påverkar en annan, t.ex. om en person står på ett ben och 

inåtroterar och adducerar i höften så sker automatiskt en abduktion och utåtrotation i knät. 

Sammanfattningsvis så är en kombination av både TTS-mått och kinematiska mätningar 

troligtvis bäst. 

 

För att undersöka och beskriva reliabiliteten utav utfallsmåtten i denna uppsats så valdes ICC 

som mått. Detta är det vanligaste sättet att beskriva reliabilitet, och kombinerades i denna 

uppsats med Anova samt Limits of agreement (LoA) enligt Bland-Altman. Andra mått som 

SEM, Pearson´s r, och vanliga t-test brukar även kunna användas för att beskriva reliabilitet 

(60, 61, 63). När det gäller test utav reliabilitet så finns det i forskningen inga lika självklara 

linjer eller cut-off värde för att kunna säga vad som är reliabelt som när det t.ex. testas om 

någon intervention haft någon statistisk signifikant effekt (63). Reliabilitet är heller inget som 

ett mätinstrument har eller inte har, utan alla instrument har en viss grad av reliabilitet (60). 

Oavsett vilket mått som används för att beskriva reliabilitet så har alla också olika brister. 

Oberoende T-test säger t.ex. bara hur olika gruppers medeltal skiljer sig åt, och analyserar 

inte den individuella variationen (60, 61). Pearson´s r undersöker endast korrelationen 
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mellan två dataset, dvs. ifall alla försökspersoners relativa position inom gruppen är den 

samma vid bägge mätningarna kommer höga korrelationsvärden fås (60, 61). Pearson´s r 

beaktar dock inte några systematiska felkällor, vilket betyder att korrelationen kommer vara 

hög trots att reproducerbarheten av testet är dålig, ifall alla försökspersoner ändå håller sin 

position inom gruppen. Korrelation med Pearson´s r säger med andra ord hur två dataset 

varierar tillsammans, inte hur väl de stämmer överens (60, 61, 63).  

 

Med hjälp av ICC går det dock att komma runt några av de brister som Pearson´s r har. ICC 

beräknas utifrån variationen både inom och mellan individer och därigenom tar den till 

skillnad från Pearson´s r även överensstämmelsen mellan dataseten i beaktande (60, 61, 63). 

I och med att ICC beräknas utifrån variationen mellan försökspersonerna kommer dock ICC-

värdet vara lågt ifall försökspersonerna har väldigt snarlika resultat, även om test-återtest 

skillnaden är liten. På samma sätt så kommer ICC-värdet vara högt ifall försökspersonernas 

resultat skiljer sig mycket från varandra, även om test-återtest skillnaden är stor (60, 61, 63). 

Därför är ett absolut reliabilitetsmått såsom LoA, och ett F-test utifrån ANOVA bra 

komplement till ICC, eftersom de analyserar hur stor test-återtest skillnaden är och huruvida 

den är signifikant. I denna studie visas två exempel på Bland-Altman plottar upp för 

utfallsmåttet TTS M-L, se Figur 4 och 5. Där kan urskiljas att kontrollerna har betydligt 

mindre skillnad än atleterna i medelvärde mellan de båda testtillfällena (-0.01 vs -0.26), och 

även att kontrollernas spridning utav resultat är betydligt mindre. Trots detta så har 

grupperna liknande ICC-värden (0.63 vs 0.60). Det är ett väldigt bra exempel på vikten av att 

komplettera ICC med andra beräkningar, såsom LoA och ANOVA, för att även beakta den 

absoluta test-återtest skillnaden. ICC-värden är dock lätta att tolka i och med att det bara 

kan anta värden mellan 0-1, och ju högre värde desto bättre reliabilitet. ICC är inte heller 

något enhetsspecifikt mått som t.ex. Bland-Altman, och är därför bättre anpassat för 

jämförelse utav studier som haft olika testmetoder. Det gäller dock att komma ihåg att det 

ICC-värde som fås fram endast representerar den population som är med i studien i fråga. I 

denna magisteruppsats användes ett medelvärde utav alla godkända hopp för varje 

försöksperson, istället för att använda alla enskilda försök som gjordes. Detta förbättrar 

reliabiliteten, och det ger en närmare bild utav det sanna värdet utav det som mäts (71, 72). 
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Gällande ICC värden så finns det 6 olika typer, och dessa är (1,1), (1,k), (2,1), (2,k), (3,1), (3,k) 

(61, 63, 85). Den första siffran är beroende utav vilka bedömare som använts i studien (61, 

63, 85). En första siffra som är 1 är ganska sällan förekommande i studier, eftersom den 

används ifall alla försökspersoner bedöms utav olika bedömare som är slumpmässigt utvalda 

från en större population. Siffran 2 används när varje försöksperson blir bedömd utav 

samma bedömare (en eller flera), och om resultaten ska kunna generaliseras till alla 

bedömare.  I det fallet antas bedömarna i sig inte ha någon större påverkan på resultatet. En 

3:a används precis som nummer 2 ifall varje försöksperson blir bedömd utav samma 

bedömare (en eller flera), men resultaten går inte att generalisera till om andra bedömare 

skulle utföra samma test (61, 63, 85). I det fallet antas alltså bedömarna ha större effekt på 

resultatet och reliabiliteten. Den andra siffran, dvs. huruvida 1 eller k används beror på om 

analysen som görs baseras på enskilda observationer (1) eller medelvärden utav flera 

observationer (k) (61, 63, 85). I denna magisteruppsats antas bedömarna inte vara någon 

"fixed effect", dvs. resultatet är troligtvis generaliserbart till andra bedömare också, och 

analysen baseras på medelvärden utav flera observationer, vilket gör att ICC (2,k) användes. 

 

Gällande jämförelse utav de olika försöksgrupperna så användes ett oberoende t-test för alla 

utfallsmått som var normaldistribuerade, och Mann-Whitney U test för de utfallsmått som 

inte var normaldistribuerade. Ett alternativ hade varit att göra analyser utifrån enbart t-test 

eller Mann-Whitney hos alla utfallsmått. Detta valdes bort eftersom t-test inte är 

rekommenderat att göra på icke-parametriskt data, och kunde därför inte göras på alla 

utfallsmått (86). Mann-Whitney hade kunnat göras på all data, men eftersom det testet 

endast beräknas utifrån de olika resultatens rangordning, och inte beaktar de absoluta 

medelvärdena så ville detta test undvikas ifall det gick (87). De absoluta värdena ansågs 

viktiga att ha med i analysen, och mer relevanta att jämföra än de olika gruppernas 

rangordning, och därför analyserades skillnader med oberoende t-test, på alla de mått som 

var normaldistribuerade enligt Shapiro-Wilks test. I alla statistiska analyser så var det endast 

det dominanta benet som utvärderades i denna studie. Detta gjordes eftersom tidigare 

studier inte har visat på några signifikanta skillnader mellan dominant/icke dominant ben 

gällande t.ex. knäkinematik vid landningsmoment eller hopphöjd vid hopp på ett ben (58, 64, 

72), och för att dominant ben har analyserats i andra liknande studier (48, 72). Dominant 
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ben beskrevs i denna uppsats utifrån vilket ben som försökspersonen angav att de sparkade 

en fotboll med, som är ett lätt och snabbt sätt att avgöra dominant ben. Trots att det är ett 

subjektivt mått så har det visat sig ha god överensstämmelse med andra mått som t.ex. 

vilket ben de kliver ut med för att hålla balansen efter att ha blivit knuffade bakifrån eller 

vilket ben som används för att gå upp för en plattform (64). 

 

Försökspersonerna i den här studien bestod utav kvinnliga elitinnebandyspelare och en 

kontrollgrupp. Förutom att innebandyspelarna skulle spela på elitnivå, så skulle de också 

kontinuerligt utföra knästabiliserande träning, något som inte var tillåtet för 

kontrollgruppen. Detta eftersom tidigare prospektiva studier gjorda på kvinnliga idrottare 

har visat på bra skadeförebyggande effekt mot ACL-skador för neuromuskulär, 

knästabiliserande träning. Dessa effekter ses från olika interventioner, men framförallt 

hoppträning verkar vara en del utav de flesta framgångsrika preventionsprogrammen (88-

91). I en meta-analys från 2006 som analyserar olika preventionsåtgärder för ACL-skador så 

visas att i alla inkluderade studier som använde sig utav plyometrisk träning så minskade 

risken för skada, medan ingen utav de interventioner som inte använde sig utav plyometrisk 

träning gav någon minskad risk för skada (92). De diskuterar vidare att plyometrisk träning är 

den bästa träningsformen för neuromuskulär funktion i nedre extremiteten, och det tränar 

muskler, stödjevävnad, nervsystem och förbättrar teknik. Studier som analyserat effekten 

utav plyometrisk träning på knäkinematik har också visat på positiva effekter (93, 94). I 

denna magisteruppsats så tilläts kontrollgruppen träna traditionell styrketräning. Detta 

baseras på samma meta-analys som ovan som diskuterar att enbart styrketräning inte verkar 

ha någon stor effekt gällande prevention utav ACL-skador, och behöver troligtvis kombineras 

med annan träning för att ha inverkan (92). Eftersom endast atletgruppen utförde mer 

specifik neuromuskulär och plyometrisk träning antogs det att deras värden i testet skulle 

kunna kategoriseras som bättre knäfunktionsvärden än kontrollgruppens, och skulle kunna 

fungera som ett mått på hur resultat kanske borde se ut för att minska risken för ACL-skada.  

 

Begränsningar och framtiden 

Begränsningar med denna studie är, förutom de få testdeltagarna som redan diskuterats, 

t.ex. att reflexmarkörerna sätts på manuellt och att modellen för de olika segmenten görs 
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genom ett stående test. Bägge dessa kan vara felkällor gällande testresultat för knävinklar, 

eftersom markörerna kan tänkas sitta lite annorlunda under de olika testtillfällena och 

referensvärdena från det stående testet där benmodellen görs kan bli lite olika för de olika 

tillfällena (95). För att komma ifrån detta problem görs rörelser som cirkumduktion i höftled 

och flexion i knäled för att rörelseaxlar och ledcentrum ska beräknas, men trots det får det 

inte att vara helt säker att modellerna blir exakt likadana mellan testtillfällena. Reliabiliteten 

utav knävinklarna som mättes visade sig vara bra till utmärkt, och det går därför att anta att 

reflexmarkörerna troligtvis satt relativt likadant på bägge testtillfällena, och även att 

försökspersonernas stående test var ganska likadana. Andra saker som hade varit bra att 

beakta är hopphöjden under sidohoppet, och hur lång tid försökspersonerna är i marken i 

mellanhoppet. Höjden analyserades inte som någon variabel i detta hopp, men skulle kunna 

vara bra att standardisera, eftersom kraften i landningen går mer lateralt ju lägre hoppet är, 

och mer vertikalt ju högre hoppet är (73). Skillnader i hur hopphöjd kan alltså bidra till olika 

resultat både för TTS-värden och för knävinklar. Korrelationsanalyser mellan olika resultat i 

kinematik och TTS och hopphöjd skulle därför kunna tänkas vara av intresse. Samma sak 

gäller tid i mellanhoppet, som nu inte heller analyseras, och det kan tänkas vara lättare att 

utföra en landning ifall mellanhoppet är längre och försökspersonen hinner kontrollera den 

landningen ordentligt först. I studien utav Viitasalo et al. så hade t.ex. elitatleter signifikant 

kortare tid i marken i mellanhopp än kontrollgrupp under ett drop-jump, och skulle fallet 

varit så även i denna studie kan det tänkas att det gynnar kontrollernas slutliga landning att 

de först har längre tid i marken i mellanhoppet (81). Saker som hopphöjd eller tid i 

mellanhoppet kan alltså vara källor som bidrog till resultatet i denna studie, och skulle dessa 

faktorer analyseras fås ytterligare en bättre inblick i vad som påverkar TTS-värden och 

knävinklar i detta sidohopp. Andra mindre svagheter med studien är att det är väldigt dyr 

och avancerad utrustning som används, och hoppet är därför inte speciellt applicerbart i 

klinik i dess nuvarande form.  Det går även att diskutera huruvida det är bra att 

försökspersonerna var barfota under testet, med tanke på att de alla har skor på sig under 

idrottssammanhang. Det är dock lättast att standardisera utförandet när de är barfota, och 

reaktionskraften utifrån kraftplattorna blir också mer specifik.  

 

I framtiden behöver framförallt större studier göras med fler försökspersoner, och dessa 
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studier borde också involvera ACL-skadade och jämföra deras värden med de andra 

gruppernas. Detta för att få fram eventuella referensvärden för vad som krävs för återgång 

till idrott, något som inte riktigt går att utläsa från denna studie i och med de få deltagarna 

och avsaknaden utav korsbandsskadade i studien. Att involvera ACL-skadade gör också som 

tidigare nämnts att sensitiviteten utav testet kan mätas. Allt detta är något som den 

forskargrupp som är ansvarig för detta projekt håller på med för tillfället, men några resultat 

finns ännu inte presenterade. I framtiden vore det också av intresse att undersöka 

reliabiliteten inom testtillfällen, till skillnad från mellan testtillfällen som i denna studie. 

Detta för att se hur mycket värdena inom ett testtillfälle skiljer sig åt, och eventuellt kunna 

säga huruvida det krävs 10 hopp eller färre/fler för att få fram så sanna värden som möjligt. 

Det skulle också vara intressant att undersöka ifall sidohoppstestet skulle kunna användas i 

preventivt syfte, genom att hitta värden som skulle kunna fungera som prediktorer för ökad 

risk för ACL-skada i framtiden. Det skulle också kunna tänkas vara intressant att analysera 

resultat från detta test när försökspersonerna är trötta efter att ha gjort något fysiskt 

krävande, och se ifall knävinklarna skiljer sig åt då. Detta eftersom trötthet påverkar 

knästabilitet, och kan tänkas vara en faktor som ökar risken för ACL-skada (43). 

 

Konklusion 

Sammanfattningsvis så verkar detta nya sidohopp med TTS och knävinklar som utfallsmått 

generellt ha bra till utmärkt test-återtest reliabilitet hos både kvinnliga elitinnebandyspelare 

och kvinnliga kontroller. Den enda signifikanta skillnaden mellan grupperna var antal 

godkända hopp, där elitatleterna klarade fler under testtillfälle 1, medan inga skillnader 

påvisades gällande TTS eller knävinklar. Det konstateras också att detta nya sidohopp ställer 

höga krav på stabilitet i sidled, vilket framförallt ses från höga TTS-värden i M-L riktning men 

även knävinklar i frontalplan, något som har diskuterats vara viktigt i utvärdering utav ACL-

skada med tanke på idrottsspecificitet och skademekanism. Studiepopulationen i denna 

uppsats var relativt liten vilket medför svårigheter till att dra några stora slutsatser utifrån 

resultatet, men de goda reliabilitetsresultaten talar för fortsatt undersökning.  
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Bilaga 1: Beskrivning utav testprotokoll 

 
1) TEST Joint position test liggande 

Utrustning: Yogamatta, huvudbonad med inbyggd spegel, datorskärm, bräda 

Utförande: Startade med det dominanta benet. Totalt 24 benextensions/flexionsförsök utfördes av 

varje försöksperson (FP). Varje ben utförde 10 försök mot en sökt ledvinkel av 40° och 10 försök med 

en sökt ledvinkel av 65°. Först genomfördes tre uppvärmningsförsök till full extension med 

realtidsvisuell feedback som gav ledvinkelhastighet av knäet i ett försök att replikera den sökta 

ledvinkelhastigheten av 10°/s. Sedan utfördes ett feedbackförsök med information om slutvinkel, följt 

av ett replikeringsförsök. FP höll i en triggerknapp som de hade på magen under testets gång. Totalt 

genomfördes 5 replikationsförsök för varje ledvinkel för varje ben. Alla FP utförde alla test på det 

dominanta benet först innan de upprepade testet på det kontralaterala benet. Startpositionen var 

ryggliggande på en yogamatta (för komfort för höft och överkropp) med benen i 100° flexion (ett 

block förhindrade deras fötter från att röra sig förbi den sökta positionen) och anklarna var fixerade i 

en neutral position. Huvudet placerades i en anpassad huvudbonad som hade en vinklad spegel för att 

reflektera bilder från en datorskärm till FP. Datorskärmen visade realtids ledvinkelhastighet under 

uppvärmningsförsöken samt skriven information under testets gång. 

Feedbackförsök: Vid en visuell signal så fick FP föra foten längs brädan genom att extendera benet 

med den sökta hastigheten till dess att en STOP-bild på datorskärmen indikerade att den sökta 

ledvinkeln hade nåtts. FP tryckte på triggerknappen en gång efter att STOP-bilden hade visats och när 

de kände sig stabila i knävinkeln. Vid instruktioner återgick sedan FP till startposition efter två 

sekunder genom att böja benet i en kontrollerad hastighet. 

Replikationsförsök: En visuell signal visade att FP skulle försöka replikera exakt samma knävinkel 

som tidigare genom att extendera samma ben i samma ledvinkelhastighet. När FP ansåg att den sökta 

ledvinkeln var nådd så tryckte FP på knappen de höll i och återgick sedan till startpositionen. 

 

2) TEST Joint position test stående 

Utrustning: Låda, balansstöd, triggerknapp, hälkil, ögonbindel. 

Utförande: FP stod på en hälkil på en låda och höll i balansstödet. Fem repetitioner med två olika 

stopvinklar på 40 och 65° utfördes på båda benen. FP utförde först två uppvärmningsförsök för varje 

ben med information om vinkelhastigheten för att kunna replikera den sökta hastigheten av omkring 

10°/s. Försöken började sen med det dominanta benet till 40°. FP hade på sig ögonbindel, tog tag i 

triggerknappen och balansstödet (armen i 90° flexion) och förde det dominanta benet utanför boxen 

och lät det hänga fritt, detta var startpositionen. På signal från testledaren så böjde FP det testade benet 

sakta i den sökta hastigheten av 10°/s tills de hörde signalen som indikerade rätt grad av vinkel. FP 

tryckte då på triggerknappen när de hade stannat och kännde sig stabila. Efter två sekunder hördes en 

signal och testledaren gav instruktioner att FP skulle gå tillbaka till startpositionen i valfri hastighet 

och därefter återigen böja på benet tills de trodde sig funnit den sökta vinkeln. De tryckte då på 

triggern och gick därefter tillbaka till startpositionen. Därefter utfördes testet enligt samma procedur 

på 65° innan personen bytte sida och testar andra benet. 
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3) TEST Step down  

Utrustning: Två lådor ca 17 och 34 cm höga, ställs in efter 0.11 och 0.22 * kroppslängd och två 

kraftplattor, en på den lägre boxen och en på golvet, trappstegsdjup är ca 27 cm, ramp. 

Utförande: 6 repetitioner utfördes på varje ben med start med det dominanta benet. Ett testförsök 

genomfördes före inspelning på varje ben. Händerna var bakom ryggen hållandes i redskapet. FP 

startade genom att stå på den översta boxen med tårna på kanten av lådan. Sedan flyttade FP all vikt på 

ett ben och klev ner med det andra benet på den andra lådan, och tog sen ett till steg ner till golvet med 

samma utförande, och gick sedan rakt fram till tejpen. FP bytte ben vid varje försök så ingen vila.    

 

4) TEST Step down pivot shift  

Utrustning: Två lådor med höjd av 0.11 * kroppslängd och 0.22 * kroppslängd och två kraftplattor, 

en på den lägre boxen och en på golvet, trappstegsdjup är ca 27 cm, ramp. 

Utförande: 6 repetitioner utfördes på varje ben med start med det dominanta benet. Ett testförsök 

genomfördes före inspelning på varje ben. Händerna var bakom ryggen hållandes i redskapet. FP 

startade genom att stå på den översta boxen med tårna på kanten av lådan. Sedan flyttade FP all vikt på 

ett ben och klev ner med det andra benet på den andra lådan, och tog ett till steg ner till golvet med 

samma utförande, och sedan ett steg åt sidan på det sätt att FP klev över den främre foten med ca 45° 

vinkel, och tog sedan ännu ett steg till framåt i den nya riktningen. FP bytte ben vid varje försök så 

ingen vila.   

 

5) TEST Balanstest (beskrivet i uppsatsen) 

 

6) TEST Knäböj  

Utrustning: Två kraftplattor. 

Utförande: 6 repetitioner i ett långsamt och kontrollerat tempo genomfördes. Full ROM var sökt utan 

att hälarna lyfte från marken eller att axlarna rörde sig framför knälederna vid observation från sidan. 

Händerna var bakom ryggen hållandes i redskapet. Tre testrepetitioner genomfördes före inspelning 

för att möjliggöra förändringar och korrektioner. FP stod med ett ben på varje kraftplatta med fötterna 

skulderbrett isär och något utåtriktade. När testledare sade till så fick FP utföra 6 knäböj i ett långsamt 

och kontrollerat tempo. 

 

7) TEST Längdhopp på ett ben (beskrivet i uppsatsen) 

 

8) TEST Vertikalhopp på ett ben 

Utrustning: Kraftplatta 

Utförande: 3 hopp på varje ben genomfördes. FP startade med det dominanta benet och alternerade 

ben mellan varje hopp. Ett testhopp genomfördes före inspelning på varje ben. FP höll i redskapet med 

bägge händerna bakom ryggen. FP satte ned foten av testbenet i mitten av kraftplattan och stod på 

båda benen med armarna i midjan. När testledare sade till så flyttades all vikt över till testbenet genom 

att lyfta det andra benet och balansen hölls i ca 2 s. Sedan böjde de snabbt på benet och hoppade så 
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högt som möjligt rakt upp. FP hoppade och landade med testbenet rakt så landningen blev 

kontrollerad, de fick inte böja benet eller dra upp det mot bröstet. FP landade på samma ben och höll 

balansen i 5 s. 

 

9) TEST Sidohopp (beskrivet i uppsatsen) 

 

10) TEST Improvisationshopp 

Utrustning: Två kraftplattor, markeringstejp, dataprogram, projektor 

Utförande: FP utförde 10 hopp per ben. Hoppavståndet normaliserades med 0.25 * kroppslängd. 

Testet utfördes på en kraftplatta med ett hopp framåt samt med ett hopp åt sidan med en vinkel av ca 

45° till vänster eller till höger. FP höll i redskapet bakom ryggen med bägge händerna. FP startade 

med det dominanta benet och alternerade benen varje försök, utan vila mellan försöken. Kontrollerad 

randomisering skedde åt sidorna, med 5 hopp åt höger och 5 åt vänster för varje ben. Två försök för 

varje ben som var programmerat att gå till båda riktningarna utfördes innan inspelning så FP fick 

prova på alla möjliga utfall av rörelsen innan testet startade. FP stod bakom en markeringstejp på den 

första kraftplattan tittandes på riktlinjerna som en projektor visade på golvet. FP stod på ett ben och 

höll balansen i två sekunder innan FP hoppade in i rutan som visades av projektorn på golvet, och 

hoppade sedan omedelbart till antingen vänster eller höger beroende på instruktioner från projektorn 

som gavs precis innan det första hoppet. FP skulle landa på samma ben och hålla balansen i två 

sekunder.  

 

11) TEST Isometriska styrketester (beskrivet i uppsatsen)  
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Bilaga 2: Beskrivning utav reflexmarkörernas position 

Markörnamn Position 

f_head Pannan. 

r/l_head Strax ovanför öronen. 

r/l_shoulder Den superiora ytan av mitten på acromion.  

r/l_l_elbow Laterala humerusepikondylen. 

r/l_wrist Palmart mellan processus styloideus ulna och procesus styloideus radius.  

Sacrum Mittemellan högra och västra spina iliaca posterior superior. 

r/l_crista Den mest superiora och laterala punkten av bäckenet.  

r/l_asis Spina iliaca anterior superior. 

r/l_trochanter Den mest prominenta delen av trochanter major.  

r/l_thigh - 1 Den övre, laterala markören på lårklustret.  

r/l_thigh - 2 Den undre, laterala markören på lårklustret.  

r/l_thigh - 3 Den undre, mediala markören på lårklustret.  

r/l_thigh - 4 Den övre, mediala markören på lårklustret.  

r/l_l_kneejoint Laterala femurepikondylen. 

r/l_m_kneejoint Mediala femurepikondylen. 

r/l_tub Tuberositas tibia. 

r/l_hfib Caput fibula.  

r/l_shank - 1 Den laterala markören på underbensklustret.  

r/l_shank - 2 Den undre markören på underbensklustret.  

r/l_shank - 3 Den mediala markören på underbensklustret.  

r/l_m_mal Mediala malleolen. 

r/l_l_mal Laterala malleolen.  

r/l_stal Sustentaculum tali. 

r/l_lcal Laterala calcaneus. 

r/l_cal2 Dorsalt och proximalt på calcaneus.  

r/l_cal1 Dorsalt och distalt på calcaneus.  

r/l_l_foot Huvudet på femte metatarsalbenet.  

r/l_d1mt Distal punkt på första metatarsalbenet.  

r/l_p1mt Proximal punkt på första metatarsalbenet. 
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Bilaga 3: Informerat samtycke för atletgrupp 

 

 
Utvärdering av knäfunktion hos elitatleter utan knäbesvär 

 
Denna information vänder sig till dig som är kvinna och som inte har några besvär från dina knäleder 

och vill delta i en studie där knäfunktion undersöks. Vår forskargrupp vid Enheten för fysioterapi 

(tidigare sjukgymnastik), Umeå Universitet genomför en studie som följer personer efter främre 

korsbandsskada.  

Vi vill genomföra en del knätester som rör stabilitet och därför tillfrågas just Du om att delta i studien. 

Idag finns det nämligen ingen samstämmighet om vilka tester som tillräckligt väl utvärderar knäfunktion 

under aktivitet i rehabilitering. Detta medför en förhöjd risk för ny skada, eller skada på det friska benet 

då man i större grad förlitar sig på det benet under aktivitet. Denna forskning kommer att ge kunskap i 

framtiden för utvärdering av knäfunktion för att bättre uttala sig om när ex. återgång till idrott eller annan 

aktivitet är lämplig.  

Vi söker Dig som är kvinna och utan besvär från knälederna och utan neurologisk eller reumatisk 

sjukdom som är mellan 17 – 35 år och elitidrottare inom innebandy, fotboll, handboll, eller basket. Du 

ska aktivt tävla inom den högsta eller näst högsta ligan. Du ska även träna specifikt inriktad styrka eller 

teknik för att stärka knäleden och förbättra knäkontroll, exempelvis vändningar, hoppövningar, 

styrketräning med knäkontroll eller liknande.   

Du tillfrågas nu om att delta i denna undersökning där styrka, funktion och rörelsemönster undersöks. 

Test av dina knän sker vid två tillfällen i vårt rörelselaboratorium, vån 2, på Vårdvetarhuset.  

För att studera rörelse använder vi ett 3-dimensionellt kamerasystem som filmar under testerna och för 

registrering av muskelaktivitet används elektromyografi (EMG). För detta kommer reflexmarkörer och 

elektroder att tejpas fast på huden. Inget av detta medför obehag eller smärta.  

Tester 

 Du får stå på en platta som registrerar och mäter kraft. På denna får du utföra två hopptester på 

ett ben som utvärderar funktionen i knäet.  Båda benen kommer att testas. 

 Testerna består av två tester som skattar uppfattad position av böjning i knäleden (så kallat 

proprioceptionstest), balanstest, knäböjningar, trappgång, hopptester och styrketest.  

 För att elektroderna skall fästa på benen kommer vi att behöva raka bort hår på dessa ställen. 

Detta medför inget obehag. 

Förberedelser inför test  

 Klädsel: åtsittande korta tights och sportbh. Detta är viktigt för placering av markörer och 

elektroder och för att inte fladdrande tyg ska dölja markörerna.  

 Använd inte hudkräm då denna gör att markörerna fäster sämre. 

 Ingen hård träning dagen innan test.  
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Hela proceduren inkl. förberedelser, enkäter, information och tester är beräknad till ca 1 timme. Dagarna 

efter testtillfället kan du möjligen få lite träningsvärk. Detta är dock helt normalt och ofarligt och värken 

försvinner inom ett par dagar. Skulle du olyckligtvis drabbas av skada erbjuds du uppföljande tester 

vilket kan vara till nytta i din rehabilitering. Möjlighet till rådgivning utifrån skadeförebyggande 

perspektiv finns vid önskemål. 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Resultaten 

från studien kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter. I dessa kan inga resultat spåras tillbaka 

till en enskild individ. Denna studie är granskad och godkänd av Etikprövningsnämnden i Umeå (datum 

2015-03-10). Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet. Personuppgifter kommer att 

hanteras enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få reda 

på vilka uppgifter som finns registrerade samt få eventuella felaktigheter rättade. Kontakta i sådana fall 

personuppgiftsombudet på Umeå Universitet via växeltelefonnummer 090 – 786 50 00. 

Ditt deltagande i denna studie är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

förklaring. Umeå Universitets försäkring vid kammarkollegiet gäller för dig under ditt besök.  

Om du har specifika frågor kring forskningsprojektet och dina eventuella resultat är du välkommen att 

kontakta Jonas Markström enligt nedanstående kontaktuppgifter. Jonas kommer att kontakta dig för att 

ge mer information inför ditt ställningstagande till deltagande i studien och bokande av tid.   

Kontaktperson: 

Jonas Markström 

Huvudansvarig för projektet: 

Charlotte Häger 

Doktorand 

Idrottsvetare 

Professor 

Leg. Sjukgymnast 

jonas.markstrom@umu.se 

073 – 037 24 25 

090 – 786 66 65 

charlotte.hager@umu.se 

 

Enheten för Fysioterapi, Samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet 90187 Umeå. 

Jag har muntligen informerats om studien samt tagit del av ovanstående skriftliga information. Jag 

samtycker till att delta i studien och är införstådd med att mitt deltagande är frivilligt. Vidare är jag 

medveten om att jag när som helst, utan närmare förklaring, kan avbryta mitt deltagande. 

 

………………………………………………….  ……………………. 

Namnteckning    Datum 

………………………………………………….  .................................. 

Namnförtydligande   Telefon 

............................................................................. 

e-post adress 

mailto:jonas.markstrom@umu.se
mailto:charlotte.hager@umu.se
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Bilaga 4: Informerat samtycke för kontrollgrupp 

 

 

 

Utvärdering av knäfunktion hos personer utan knäbesvär 
 
Denna information vänder sig till dig som är kvinna och som inte har några besvär från dina knäleder 

och vill delta i en studie där knäfunktion undersöks. Vår forskargrupp vid Enheten för fysioterapi 

(tidigare sjukgymnastik), Umeå Universitet genomför en studie som följer personer efter främre 

korsbandsskada.  

Vi vill genomföra en del knätester som rör stabilitet och därför tillfrågas just Du om att delta i studien. 

Idag finns det nämligen ingen samstämmighet om vilka tester som tillräckligt väl utvärderar knäfunktion 

under aktivitet i rehabilitering. Detta medför en förhöjd risk för ny skada, eller skada på det friska benet 

då man i större grad förlitar sig på det benet under aktivitet. Denna forskning kommer att ge kunskap i 

framtiden för utvärdering av knäfunktion för att bättre uttala sig om när ex. återgång till idrott eller annan 

aktivitet är lämplig.  

Vi söker Dig som är kvinna och utan besvär från knälederna och utan neurologisk eller reumatisk 

sjukdom som är mellan 17 – 35 år. Du får inte vara fysiskt aktiv med fem eller fler träningspass i veckan 

eller träna specifikt inriktad styrka eller teknik för att stärka knäleden vid två eller fler pass i veckan. 

Träning som ingår i diverse gruppträningspass eller enklare styrketräningspass går bra.  

Du tillfrågas nu om att delta i denna undersökning där styrka, funktion och rörelsemönster undersöks. 

Test av dina knän sker vid två tillfällen i vårt rörelselaboratorium, vån 2, på Vårdvetarhuset.  

För att studera rörelse använder vi ett 3-dimensionellt kamerasystem som filmar under testerna och för 

registrering av muskelaktivitet används elektromyografi (EMG). För detta kommer reflexmarkörer och 

elektroder att tejpas fast på huden. Inget av detta medför obehag eller smärta.  

Tester 

 Du får stå på en platta som registrerar och mäter kraft. På denna får du utföra två hopptester på 

ett ben som utvärderar funktionen i knäet.  Båda benen kommer att testas. 

 Testerna består av två tester som skattar uppfattad position av böjning i knäleden (så kallat 

proprioceptionstest), balanstest, knäböjningar, trappgång, hopptester och styrketest.  

 För att elektroderna skall fästa på benen kommer vi att behöva raka bort hår på dessa ställen. 

Detta medför inget obehag. 

Förberedelser inför test  

 Klädsel: åtsittande korta tights och sportbh. Detta är viktigt för placering av markörer och 

elektroder och för att inte fladdrande tyg ska dölja markörerna.  

 Använd inte hudkräm då denna gör att markörerna fäster sämre. 

 Ingen hård träning dagen innan test.  
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Hela proceduren inkl. förberedelser, enkäter, information och tester är beräknad till ca 1 timme. Dagarna 

efter testtillfället kan du möjligen få lite träningsvärk. Detta är dock helt normalt och ofarligt och värken 

försvinner inom ett par dagar. Skulle du olyckligtvis drabbas av skada erbjuds du uppföljande tester 

vilket kan vara till nytta i din rehabilitering. Möjlighet till rådgivning utifrån skadeförebyggande 

perspektiv finns vid önskemål. 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Denna studie 

är granskad och godkänd av Etikprövningsnämnden i Umeå (datum 2015-03-10). Ansvarig för dina 

personuppgifter är Umeå universitet. Personuppgifter kommer att hanteras enligt personuppgiftslagen 

(SFS 1998:204). Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få reda på vilka uppgifter som finns 

registrerade samt få eventuella felaktigheter rättade. Kontakta i sådana fall personuppgiftsombudet på 

Umeå Universitet via växeltelefonnummer 090 – 786 50 00. 

Ditt deltagande i denna studie är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

förklaring. Umeå Universitets försäkring vid kammarkollegiet gäller för dig under ditt besök.  

Om du har specifika frågor kring forskningsprojektet och dina eventuella resultat är du välkommen att 

kontakta Jonas Markström enligt nedanstående kontaktuppgifter. Jonas kommer att kontakta dig för att 

ge mer information inför ditt ställningstagande till deltagande i studien och bokande av tid.   

Kontaktperson: 

Jonas Markström 

Huvudansvarig för projektet: 

Charlotte Häger 

Doktorand 

Idrottsvetare 

Professor 

Leg. Sjukgymnast 

jonas.markstrom@umu.se 

073 – 037 24 25 

090 – 786 66 65 

charlotte.hager@umu.se 

 

Enheten för Fysioterapi, Samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet 90187 Umeå. 

Jag har muntligen informerats om studien samt tagit del av ovanstående skriftliga information. Jag 

samtycker till att delta i studien och är införstådd med att mitt deltagande är frivilligt. Vidare är jag 

medveten om att jag när som helst, utan närmare förklaring, kan avbryta mitt deltagande. 

 

………………………………………………….  ……………………. 

Namnteckning    Datum 

………………………………………………….  .................................. 

Namnförtydligande   Telefon 

............................................................................. 

e-post adress 

mailto:jonas.markstrom@umu.se
mailto:charlotte.hager@umu.se

